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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Fırsat buldukça CHP'nin 
kurultay yolundaki gelişmelerini
ve kulis bilgilerini yazmaya
çalışıyoruz. Son olarak CHP
MYK'sı adına Genel Başkan
Yardımcıları Oğuz Kaan 
Salıcı ve Muharrem Erkek'in
imzalarıyla hazırlanıp il ve
ilçe örgütlerine gönderilen
genelgeden ve CHP Silivri ve
Çatalca'nın ilçe başkan
adaylarından bahsedeceğim. 
İl kongresinde de
İmamoğlu’nun yine
Kaftancıoğlu’nu
destekleyeceğini
düşünüyorum. 

CHP Çatalca ve
Silivri’yi düşünmeli

Mehmet Mert’in yazısının devamı sayfa 9’da

Ocak 2019'da yüzde 24 
seviyesinde olan politika faizi

bugün yüzde 12 seviyesine geriledi.
Merkez Bankası Başkanı Murat
Uysal 159 günlük görev süresinde
politika faizinde 1200 baz puan

indirim yaptı.
Merkez Bankası
dün açıkladığı
karar ile de 
politika faizini
yüzde 14 seviye-
sinden 200 baz
puan daha
düşürerek yüzde
12 seviyesine
çekti.
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SAYFA 4Hüseyin ŞENGÜL

Narsizmin 
dışavurumu

SAYFA 5Bahadır SÜGÜR

Çatalca hayal 
kurmalı

SAYFA 8Fakir YILMAZ

Zambiya’da 
neler oluyor?

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, kentte faaliyet

gösteren, 55 üniversitenin 
rektörleriyle buluştu. Üniversite-
lerle her konuda iş birliğine 
açık olduklarını vurgulayan
İmamoğlu, “Günümüzün 
küresel ekonomisinde bilime
değer verenler, sürecin gerçek
kazananları olacaktır. Bunu
yapmayanlar ise net olarak kay-
bedeceklerdir. Biz kaybedenler-
den olmak istemiyoruz. Birlikte
çalışmamız şart” dedi. I SAYFA 5
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Murat Uysal 

İBB Meclisi CHP Grubu,
nisan ayında İBB Meclisi’nde

yapılan seçimle oluşturulan imar ko-
misyonundaki bir üyeyi değiştirdi.
Buna göre, imar komisyonundaki
CHP’li Süleyman
Uluocak komis-
yon üyeliğinden
istifa etti. Yerine
CHP’li meclis
üyesi Mahmut
Sedat Özkan geti-
rildi. Özkan daha
önce imar komis-
yonunda 10 yıl
görev yapmıştı. 
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İmar komisyonunda
değişiklik yapıldı

Mahmut S. Özkan

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, araştırmacı gazetecili-

ğin neredeyse bittiğini savunarak,
“Şimdi dönüp her şeyi bırakıp 
gazetecilik yapmak istiyorum” dedi.
“Bazı gazeteciler var ideolojik 
olarak kopmuşlar, doğruyu 
görmüyorlar”
diyen Soylu, 
“Biz ne dersek
diyelim bizi yok
hükmünde 
görüyorlar. 
Ben gazetecilik
mesleğini en çok
eleştiren bir 
siyasetçiyim”
dedi. I SAYFA 7
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Soylu: Gazetecilik 
yapmak istiyorum

Süleyman Soylu
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iSmi Gelecek
Amblemi cınAR

Politika faizi 
yarı yarıya düştü

AK Parti Silivri eski İlçe 
Başkanı, eski İstanbul İl Yö-

netim Kurulu Üyesi ve Silivri Bele-
diyesi eski Başkan Yardımcısı Metin
Karakaş'ın yaklaşık bir hafta önce
partisinden istifa ettiği öğrenildi.
Geçmiş yıllarda AK Parti'de önemli
görevlerde bulunan Karakaş'ın, 

eski Başbakan
Ahmet Davu-
toğlu ile beraber
hareket edeceği
ve 150 kişilik
Gelecek Partisi
Kurucular 
Kurulu için 
kendisinden
evrak istendiği 
belirtildi. 
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Metin Karakaş

İstanbul Barosu Başkanı 
Avukat Mehmet Durakoğlu

ve Baro Genel Sekreteri Avukat Cen-
giz Yaka, Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü maka-
mında ziyaret etti. Durakoğlu’nun 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti
dile getiren Akgün, “Ülkemizin ada-
lete ve hukuka en fazla ihtiyaç duy-
duğu bu günlerde tüm hukukçu-
larımıza önemli görevler düşüyor”
açıklamasını yaptı. 
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Durakoğlu’ndan 
Akgün’e ziyaret

Ekrem İmamoğlu

Akıl Ve bilim
kAzAnAcAk

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantin-
lerden alınan şırıngalı çikolataların iki

çocuğun ölümüne yol açmasının ardından
İstanbul'da birçok ilçede zabıta ekipleri,
okul kantinlerini denetledi. Esenyurt ve
Ümraniye'de yapılan denetimlerde
ürünlerin son kullanma tarihleri ve
TSE damgası tek tek kontrol edildi.
Ümraniye'de okul çevresinde bulu-
nan bazı kafelerde bulunan şırıngalı
çikolatalara el konuldu. I SAYFA 9
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Öldüren çikolata 
toplanıyor!

CHP Beylikdüzü İlçe 
Başkanlığı tarafından bu yıl

4’ncüsü düzenlenen “Vefa 
Ödülleri” töreninde konuşan
Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Vefa bağlılıktır,
sadakattir. Zorlukları birlikte
aşmak, sevinçlere ortak 
olmaktır” dedi. Çalık, “Vefa
bazen unutmak ve bağışla-
mak ama yapılan iyiliği 
hiçbir zaman unutmamak-
tır. Ve bana kalırsa vefa

hep gelmektir, sahip olduklarına
aldanmadan yola çıktığın insanları
hiçbir zaman unutmadan yeniden
başladığın yere gelip onlarla ku-
caklaşmaktır” diye konuştu. CHP
Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan
Taşkın Özer de CHP'nini üyesi ve
neferi olmaktan gurur duyduğunu
belirterek, “Vefa ödüllerini sadece
insanları onurlandırmak için değil,
sevgi, saygı ve minnet duyguları-
mızın bir ifadesi olarak takdim 
ediyoruz” dedi.   I SAYFA 16
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Vefa sadakattir

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı Külliye-

si'nde düzenlenen 'TOKİ 100 Bin
Sosyal Konut Kampanyası Tanıtım
Töreni'ne katıldı. Türkiye'nin ürettiği
savunma sanayisi ürünlerinin 'gurur
abidesi' olduğunu belirten Erdoğan,
bunlarla gururlanmayanlar olduğu-
nun altını çizdi. Bu kesimlerin, 
Türkiye'yi yurt dışına şikayet ederek,

uluslararası yatırımcıyı ürküterek,
Türkiye'nin kalkınmasına, küresel
ölçekte cazibe merkezine dönüşme-
sine çelme takmaya kalktığını 
kaydeden Erdoğan, “Şimdi Kanal
İstanbul'a da karşı çıktılar. Çıkmış,
belediye başkanları diyor ki 'Kanal
İstanbul buraya uymaz' Ya sen otur,
işine bak; nasıl uyduğunu görecek-
sin” tepkisini gösterdi. 
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NASIL UYDUĞUNU YAKINDA GÖRECEKSiN!

Kanal İstanbul'un çalışmala-
rını gayet iyi yaptıklarını

ifade eden Erdoğan, “Üniversiteleri,
kendi ekiplerimiz çalıştırdık. En
yakın zamanda ihalesini de yapmak
suretiyle Kanal İstanbul'a da başla-
yacağız” dedi. Kanal İstanbul'un
boğazı çok ciddi bir felaketten 
koruma projesi olduüını dile getiren
Erdoğan, “Hatırlayın, tanker orada

yandı, yalılara gemi girdi. Böylesine
stratejik bir projeyi engellemek için
her yolu deniyorlar. Biz kimlere
hangi mesajların verilmek istendiğini
gayet iyi biliyoruz. Birileri başlarını
okşayacak efendilerine diyet borcu
ödeyecek diye bu projeyi rafa kaldır-
mayız. Dün olduğu gibi bugün de
CHP'nin takoz siyasetine boyun 
eğmeyiz” diye konuştu. I SAYFA 7
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CHP’NİN TAKOZ SiYASETİNE BOYUN EĞMEYiZ

YA SEN OTUR
ISINE BAK!

cUmHUrbaŞkanı erdOĞan ibb baŞkanı imamOĞlU'na ÇOk Sert YÜklendi

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, birçok

platformda Kanal
İstanbul'u

eleştiren İBB
Başkanı Ekrem

İmamoğlu'nu
hedef aldı. "Şimdi

Kanal İstanbul'a
da karşı çıktılar"
diyen Erdoğan,

“Çıkmış, belediye
başkanları diyor
ki 'Kanal İstanbul

buraya uymaz'. Ya
sen otur, işine bak;

nasıl uyduğunu
göreceksin”

ifadelerini
kullandı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni partisi 
için kuruluş başvurusunu İçişleri Bakanlığı’na yaptı.
Davutoğlu’nun partisinin adının Gelecek Partisi,
ambleminin ise çınar yaprağı olduğu öğrenildi

DAVUTOĞLU AÇIKLAMA YAPACAK
Ahmet Davutoğlu‘nun ekibi dün saat 14:00 sırala-
rında İçişleri Bakanlığına gelerek “parti kuruluş 

dilekçesini” teslim etti. Davutoğlu'nun ekibinden Ayhan
Sefer Üstün'ün başkanlık yaptığı heyette 4 kişinin daha
bulunduğu gözlendi. Ahmet Davutoğlu’nun bugün 
Ankara Bilkent Otel’de saat 12.00’de basın toplantısı 
düzenleşeceği ve partisinin kuruluşunu resmen 
açıklayacağı bildirildi. Kulislerde konuşulanlara göre;
Davutoğlu’nun partisinin adı Gelecek Partisi. 
Ambleminin ise çınar yaprağı olduğu belirtildi. I SAYFA 7
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İBB hizmetlerine 
yüzde 15 zam geldi

İBB Aralık ayı meclis toplantılarının
ikincisi Saraçhane'deki yerleşkede 

yapıldı. Toplantıda İBB hizmetlerinin 2020 yılı
ücret tarifeleri de belirlendi. 2020 yılı tarifeleri
TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine
göre hazırlandı. Yeni tarifelere yüzde 15'e
varan oranlarda zam yapıldı. Büyük İstanbul
Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti
500 liradan 600 liraya çıkarıldı. Toplantıda 
ayrıca AK Parti ile CHP grupları arasında 
kişisel verilerin güvenliği tartışması yaşandı.
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Metin Karakaş 
AK Parti’den istifa etti

VELİLER TEDİRGİN!
Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şı-
rınga şeklindeki çikolatanın kapağı nede-

niyle hayatını kaybetmesi sonrası okul kantin-
lerinde satılan ürünler ve denetimler tartışılıyor.
Dün sabah İstanbul’da bazı veliler okullara ge-
lerek kantinlerde bu ürünün satılıp satılmadığını
sordu ve denetimlerin artırılmasını istedi. Velile-
rin tedirgin olduğu görüldü.  I SAYFA 4
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Olur böyle
vakalar

Türk polisi
yakalar

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Bavulun içinden
ceset çıktı! SAYFA 3’TE

Sahte içkiye
geçit yok SAYFA 3’TE

Ayhan
Sefer
Üstün

Ayhan
Sefer
Üstün

Ayhan
Sefer
Üstün

Ayhan
Sefer
Üstün

Ayhan
Sefer
Üstün

Ayhan
Sefer
Üstün

Ayhan
Sefer
Üstün

Ayhan
Sefer
Üstün

Ayhan
Sefer
Üstün

Recep Tayyip 
Erdoğan

Zabıta kantin ve kafeleri mercek altına aldı

İBB'nin düzenlediği Deniz 
Çalıştayı'nda konuşan Prof.

Cemal Saydam, “Marmara’nın ilk 
25 metresinde Karadeniz, altında ise
tuzlu Akdeniz suyu bulunuyor. Bu
yapı müthiş dinamik, aynı zamanda
müthiş bir den-
geyi barındırıyor.
Kanal İstanbul
devreye girdiği
takdirde bu denge
bozulacak ve
Marmara Denizi
ölecek. Bu proje
bu haliyle 
sonumuz olur”
dedi. I SAYFA 5
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Kanal İstanbul 
sonumuz olur!

Cemal Saydam



çekTiği kliplerle ve dillere dolanan şar-
kılarıyla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü

şarkıcı Ebru Polat, organizasyon şirketi
kurdu. Kendi adını verdiği şirketi kurdu-

ğunu Instagram üzerinden hayranlarıyla
paylaşan Polat, fotoğrafın altına "22 Aralık

Pazar günü açılışımız var. Bundan sonra
düğün, kına, nişan bizden sorulur" yazdı. Hay-

ranları fotoğrafın altına "Ebru Polat Organizas-
yon hayırlı olsun" yorumlarını yaptı.

GeçTiğimiz aylarda
Magnum'un reklam
yüzü olan süperstar
Ajda Pekkan, şimdi
de Ergül Mobil-
ya'nın yüzü oldu.
Markaların satışla-
rını kat kat artıran
süperstar'ın firmalar
peşinden ayrılmıyor.
Ergül Mobilya'nın
2020 Koleksiyonu
için kamera karşısına
geçen Pekkan, yıllar
önce Kargo grubu-
nun seslendirdiği
'Yıldızların Altında'
parçasını yeniden
yorumladı. Yönet-
men koltuğunda
Cemal Alpan'ın
oturduğu reklam fil-
minde süperstar çok
beğenildi. Sosyal
medya kullanıcıları,
"Ajda Hanım 30 ya-
şında gibi! Çok
güzel görünüyor.
Ergül Mobilya en
doğru seçimi yap-
mış" yorumlarında
bulundu.

S özü ve müziği Bahadır Tatlıöz'e ait olan Kı-
na'nın düzenlemesi Tatlıöz ve Cüneyt Ya-
maner imzası taşıyor. Yönetmenliğini ve

senaryosunu da Bahadır Tatlıöz'un yaptığı şarkı-
nın rap kısımlarını Tepki & Pi söylüyor. Sennur
Nogay, Yasemin Balık, Merve Balcan, Aslım
Kan, Umut Mirza, Elif Su Masat, Gökhan Yıl-
maz, Eva Yılmaz, Harun Çetiner, Furkan Vanlı-
oğlu gibi oyuncular klipte şarkıcılara renk katıyor.
Klipte, çocuk istismarı, küçük yaşta ev-
lendirilen kız çocukları ve şiddete
maruz kalan kadınlara vurgu yapılırken
özel ve hassas sahneleriyle oldukça dik-
kat çekti.

Şarkıdan çok haykırış

Şarkının tüm maddi ve manevi dönü-
şünü Kız Çocuklarını Koruma Derne-
ği'ne bağışlayan Tatlıöz, sözlerine devam
etti: "Siz kadınlar iyi ki varsınız. Siz olma-
saydınız ne manasız olurdu hayat. Bu bir
şarkıdan çok bir haykırış olsun. Sesimiz
birlikte büyüyerek gür çıksın. Çocuk yaş-
taki kızlarımızın istismar edilmediği, her
normal çocuk gibi sadece okuyup eğitim al-
dığı, sevgi gördüğü, çocukluğunu yaşadığı,
ağlamadan üzülmeden, emniyette büyü-
düğü bir dünya için sesimiz kısılana kadar
bağıralım. Paylaşarak büyütelim bu haykı-
rışı. Bu şarkı hepimizin sesi olsun. Ortak me-
sajımız, gözyaşımız olsun. Mutlulukla
belirtmek isterim Kına'nın tüm maddi ve
manevi dönüşünü Kızkoder derneğine bağış-
lıyoruz. Bu sevgi dolu gönüllü ve gönlü büyük
insanların çabalarına hep birlikte destek ola-
lım. Paylaşalım, paylaşalım ki 'Kına' birçok kız
çocuğunun derdine derman olsun." Şarkı, şim-
diden 500 bin izlenme rakamına ulaştı.
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SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Bahadır Tatlıöz'ün yeni şarkısı
'Kına' geçtiğimiz günlerde 
dinleyicileriyle buluştu. Aynı 
zamanda büyük bir sosyal 
sorumluluk projesine imza atan
Tatlıöz'e, 'Kına' şarkısında 
Bulutsuzluk Özlemi, Gökhan 
Türkmen, Kubat, Mehmet Erdem,
Tepki ve Pi gibi Türk müziğinin
birbirinden değerli isimleri
eşlik ediyor

Instagram: isogkgz

İSMAİL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİRMagazin

KIZ COCUKLARI iCiN 
SARKI YAPTILAR

DJ EMRE TEKİN
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz aylarda 'Dark' adlı tek 
şarkılık single'ını dinleyicileriyle buluşturan ünlü 

Dj Emre Tekin, hem yurt içinde hem yurt dışında büyük ilgi görüyor

CluB patronlarının peşini bırak-
madığı ünlü dj'in tüm günleri dolu
ve her ülkede bir konseri var. Sı-
rasıyla ukrayna, Pakistan, Kıbrıs
ve istanbul'da sahne alacak
Tekin, hazırlıklarına son sürat
devam ediyor. ayrıca yeni sin-
gle'ının da müjdesini veren
Tekin, sözlerine devam etti:
"Kapak fotoğrafımız ve klibimiz

hazır. Sözü ve müziği bana ait
yine ingilizce bir parçayla geliyo-
ruz. amerikalı Dj alex ile feat yap-
tık. Sadece yeni yılı bekliyoruz.
inşallah yeni yıl hepimize uğurlu
gelecek." Yeni yılın ilk aylarında
dinleyiciyle buluşacak olan sin-
gle'ın adı "You lost" Pakistan'da
çekilen klibiyle "You lost" şimdi-
den merak konusu oldu.

SESSİZLİĞİNİ

BOZDU
CiCi Kizlar grubunun en
küçük üyesi olan Bilgen
Bengü, 1975 yılı Eurovi-
sion Şarkı Yarışması Tür-
kiye elemelerinde 'Delisin'
şarkısıyla bir gecede tüm
ülkede tarafından tanın-
mıştı. Bilgen Bengü, uzun
yıllar ara verdiği müzik
kariyerine yeni single ça-
lışması 'Git Gidebilirsen'

şarkısıyla sessizliğini
sonlandırma kararı aldı

Alkan imzası
taşıyor

Düzenlemesi yine ken-
disi gibi şarkıcı olan
Baha Boduroğlu'na ait
'Git Gidebilirsen'in sözü
ve müziği Mehmet Hayri
alkan imzası taşıyor. Mix
ve mastering'ini Bora Ebe-
oğlu'nun yaptığı şarkının
video klibi, Efe Cansoy ta-
rafından Beylerbeyi Su
Merdim Otel'de
çekildi.Şarkı, Ossi
Müzik etiketiyle dinle-
yicisine ulaştı.

ÖNCE İNKAR
ETTİ ŞİMDİ 

KAPATIYOR
Şeyma Subaşı Bebek'te bulunan
kafesi Healtyish'i, Acun Ilıcalı'yla
evliyken açmıştı. Karısının 1 yıllık
kirasını da ödeyen Ilıcalı büyük
jest yapmıştı. Acun Ilıcalı'yla bo-
şandıktan sonra kafenin kapana-
cağı dedikoduları çıkmıştı.
Katıldığı bir Youtube progra-
mında bu dedikoduları yalanla-
yan Subaşı, şimdi ise kirası 60
bin lira olan kafesini kapatmaya
hazırlanıyor. Şeyma Subaşı meş-
hur değilken bu kafeye alınma-
mış, evlendikten ve meşhur
olduktan sonra ise kafeyi satın
almıştı. Sosyal medya kullanıcı-
ları ise bu duruma tepki göstere-
rek, "Para musluğu kesildi iflas
etti" yorumlarını yaptı.

Ebru Polat
ticarete atıldı

Şeyma
Subaşı 

Emre
Tekin

Ajda
Pekkan

REKORU KIRIYOR
SÜPERSTAR REKLAM 



E dinilen bilgiye göre 8 Aralık'ta Arna-
vutköy'de bir iş yerinin kurşunlan-
dığı ihbarı üzerine harekete geçen

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler, kurşunlanma olayına karışan
şüpheli aracın peşine düştü. Yaklaşık 1 saat
sonra Arnavutköy-Hadımköy yolu üze-
rinde seyir halindeyken tespit edilen 34
CIN 056 plakalı otomobili takibe alan
polis ekipleri, Haraççı Mahallesi'nde şüp-
heli aracı durdurmaya çalıştı. Bir iş yeri
önüne yanaşan otomobilin hemen ardın-
dan polis ekibi şüpheli aracın arkasında
park etti. Şüpheli aracın yanına gelerek sü-
rücüye dışarı çıkmasını söyleyen polis ekip-
leri olumsuz yanıt alınca havaya ateş açtı.

Polis ölüm tehlikesi geçirdi

Polisin tüm uyarılarına rağmen şüpheli
N.E, otomobili geri geri hareket ettirmeye
çalıştı. Otomobilin lastiklerine ateş eden
polis ekipleri, aracın kaçmasına engel ol-
maya çalıştı. Geri geri hareket eden otomo-
bilden son anda uzaklaşan polis memuru
ise her iki otomobil arasında sıkışmaktan
son anda kurtuldu. Lastikleri patlamış oto-
mobille yaklaşık 100 metre kaçan şüpheli
N.E, daha sonra otomobili ile kaldırıma
çarpınca kovalamaca sona erdi. Kaldırıma
çarparak duran otomobilden dışarıya in-
meyen şüpheli, otomobilin kapılarını kilit-
ledi. Otomobilin camlarını kırarak
şüpheliyi gözaltına alan polisle şüpheli ve
kaçmaya çalıştığı otomobilde yaptığı ara-
mada 1 adet tabanca ele geçirildi.DHA
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

Trakya HalkININ 
GÖZDesİ ÖZ keŞaN

Olur bOyle vakalar
Turk pOlIsI yakalar
Arnavutköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, aracını yol kenarına park etti. Aracın park edildiğini fark eden polis
ekipleri, araçlarını otomobilin arkasına park etti. Araçtan inmeyen şüpheli yeniden kaçmaya çalışırken, polis lastiğe ateş etti. Patlak
lastikle 100 metre daha kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kasten adam öldürme suçundan aranması olduğu ortaya çıktı

Silivri'de hafriyat kamyo-
nuyla çarpışam motosik-
letli hayatını kaybetti.

Kaza, Beyciler Mahallesi, Sinekli
köy yolunda saat 11.30 sıralarında
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
34 LT 4559 plakalı motosiklet sürü-

cüsü Özgen Dener karşı yönden
gelen 34 GA 9020 plakalı hafriyat
kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın
etkisiyle motosiklet sürücüsü Dener
hafriyat kamyonu altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine,
saglık, itfaiye, jandarma ve trafik

ekipleri sevk edildi. Olay yerine
gelen sağlık ekiplerince, yapılan tüm
müdahalelere rağmen Dener haya-
tını kaybetti. Hafriyat kamyonu sü-
rücüsü ifadesi alınmak üzere
jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i (20) öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkındaki iddianamenin yılbaşına kadar tamamla-
narak, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın açılacağı öğrenildi. Katil zanlısı, mahkeme salonuna Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak
ve güvenlik gerekçesiyle, getirilmeyecek. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılacak

ORDUÜniversitesi Müzik
ve Sahne Sanatları Fakül-
tesi 3'üncü sınıf öğrencisi

Ceren Özdemir, 3 Aralık Salı akşamı,
evinin bulunduğu binanın girişinde
Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak,
öldürüldü. Polis, güvenlik kameraları
ve mobese görüntülerinden kimliğini
belirlediği cezaevi firarisi Özgür Ar-
duç'u ertesi gün, yakaladı. Emniyete
götürülürken 2 polis memurunu da
bıçaklayarak yaralayan Arduç, tutuk-
lanarak cezaevine konuldu.

İddianame kabul edilecek

DHA'nın edindiği bilgilere göre, Ordu
Cumhuryet Savcılığı, katil zanlısının,
polis, savcılık ve hakimlikte verdiği ifa-
delerin, olay yerinde yaptırılan 'yer
göstermedeki' anlatımlarıyla örtüş-
mesi ve görgü tanıklarının ifadeleriyle
uyumlu olması nedeniyle iddianameyi
yılbaşına kadar hazırlayarak, davayı
açacak. Adli Tıp Kurumu'ndan isteni-
len raporların gelmesiyle tamamlana-
cak olan iddianame, Ordu Ağır Ceza
Mahkemesi'ne gönderilecek. Mahke-
menin, iddianameyi kabul etmesiyle
de dava açılmış olacak. Yargılama
aşamasında, yakalandığı anda vatan-

daşların linç girişiminde bulunduğu
Arduç, güvenlik gerekçesi ve Ceren'in
ailesiyle karşılaştırılmamak için du-
ruşma salonuna getirilmeyecek.
Arduç, duruşmaya tutuklu bulun-
duğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza-
evi'nden SEGBİS aracılığıyla
katılacak.

Ceren ailesinin avukatı 
Baro Başkanı

Öte yandan Ordu Barosu Başkanı

Haluk Murat Poyraz'ın, kişisel olarak
Ceren’in ailesinin vekaletini aldığı,
Baro Yönetim Kurulu ve Kadın Hak-
ları Komisyonu üyelerinin de dosyaya
katılma talebinde bulunacağı öğre-
nildi. Yasal zorunluluk nedeniyle Ar-
duç’a yakalanmasından sonrasındaki
süreçte olduğu gibi, CMK avukatı
görevlendirileceği bildirildi. Davanın
açıldığı tarihte nöbet sırası kendisinde
olan CMK avukatı, yargılamada sa-
vunma görevi alacak. DHA

Katil duruşmaya SEGBİS’le katılacak

Otobüsün
önünü kesti

KADIKÖYD-100 Karayolu
Kozyatağı mevkiinde ara-
cıyla ilerleyen bir kadın sü-

rücü, içi yolcu dolu olan otobüsün
kendisini yolda sıkıştırdığını iddia
ederek otobüsü takip etmeye başladı.
Otobüsü kilometrelerce takip eden
sürücü, bir kaç kez otomobiliyle oto-
büsün önünü kesip yolu kapattı. Ara-
cından inen kadın otobüs şoförüyle
tartışmaya başladı. Otobüs şoförü-
nün sinirlerine hakim olmayarak,
üzerine otobüsü sürdüğünü iddia
eden kadın polis ekiplerini de aradı.
Otobüsteki yolcular ise kadına tepki
gösterirken, otobüs şoförüne destek
oldu.

Yolcular tepki gösterdi

Otobüs şoförü ise aracında kamera
kayıtları ve yolcuların şahit oldukla-
rını belirtti. Otobüsteki kadın yolcu-
lardan biri hastane randevusuna geç
kaldığını ifade ederken, "Ben şoförün
yerinde olsam seni döverdim. Şoför
beyefendi biriymiş" dedi. Otobüs şo-
förü, daha sonra yoluna devam etti.
Kadın sürücünün aracıyla yolu kes-
mesi, otobüs şoförünün trafikte
kavga ettiği bir yolcu tarafından cep
telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yol-
cuların konuşmaları ve kadına tepki-
leri de kameraya yansıyor. DHA

GÜNCEL

Kamyon altında can verdi

Şüpheli, kaçmaya çalışırken polis aracına
çarparken, iki otomobil arasında ezilme
tehlikesi atlatan polis memuru ise şans
eseri yara almadan kurtuldu. Polisin ha-
vaya ve yakın mesafeden lastiklere ateş aç-

ması, bir polisin ezilme tehlikesi yaşaması
güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli
N.E'nin GBT sorgusunda hakkında kasten
adam öldürme suçundan aranıyor olduğu
tespit edildi. Şüpheli N.E, sağlık kontrolü-
nün ardından Arnavutköy Emniyet Müdür-
lüğü'ne götürüldü. Şüpheli N.E, emniyetteki
işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli N.E tutuklana-
rak Metris Cezaevine gönderildi.

Kameralar kaydetti

D-100 karayolunda ilerleyen
kadın sürücü, İETT otobüsünün
önünü kesti. Şoförün otobüsle
aracını sıkıştırdığını iddia eden
kadın, otobüsü kilometrelerce
takip etti. Otobüsün önünü kesip
trafiği tehlikeye atan kadın, bir
süre otobüs şoförüyle tartıştı. 
Yolcular kadına tepki gösterdi

Hayatını emniyet
kemeri kurtardı

ARNAVUTKÖY'DE sürü-
cüsünün direksiyon hâki-
miyetini kaybettiği kargo

yüklü TIR devrildi. Kazada şoför
yara almadan kurtuldu. Şoför,
"Emniyet kemerim takılıydı. Benim
hayatımı emniyet kemeri kurtardı"
dedi. Kaza, dün akşam saatlerinde
Arnavutköy Yassıören köyü giri-
şinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Neşat Elaldı
yönetimindeki 01 CKS 75 plakalı
kargo yüklü TIR Hadımköy istika-
metine seyir halindeyken, sürücü-
sünün direksiyon hâkimiyetini
kaybetmesiyle yan devrildi. Kazada
sürücü yara almadan kurtuldu. Şa-
rampoldeki yan yatan TIR'daki kar-
golar bugün şirketin gönderdiği
başka bir TIR'a aktarıldı. 

TIR kaldırılacak

Kazayı yara almadan atlatan Neşat
Elaldı; "Akşam yükledim. Adana'ya
doğru hareket ettim. Hava yağmur-
luydu. Karşıdan bir TIR geliyordu.
Karşılaşınca tekerin biri şarampole
düştü. Çıkarmak için uğraşırken yol
kenarı derin olduğu için devrildi.
Bu sırada ben koltuğun üzerindey-
dim. Emniyet kemerim takılıydı.
Benim hayatımı emniyet kemeri
kurtardı." dedi. TIR'ın kaldırılması
için çalışmaların önümüzdeki saat-
lerde başlayacağı öğrenildi.

Bavulun içinden ölüsü çıktı!
Maltepe'de bulu-
nan lüks bir rezi-
dansta bavul

içinde kadın cesedi bulundu.
Olay Maltepe Cevizli Ma-
hallesi'nde bulunan lüks bir
rezidansta meydana geldi.
Müteahhitlik yaptığı öğreni-
len evli ve 2 çocuk babası
Abdulselam G. (29) , sevgi-
lisi olduğu belirtilen Didem
Mengü (30)'yü kafasına sert
bir cisimle vurarak öldürdü.
Abdulselam G., cesedi ba-
vula koydu. Mengü'nün ce-
sedinin bulunduğu bavuluiki
gün dairede tutan Abdulse-
lam G. dün akşam saatle-
rinde polise teslim oldu.
Didem Mengü'nün cenazesi
Adli Tıp Kurumu'na gönde-
rilirken Abdulselam G. em-
niyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevkedildi 
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B irkaç gün önce Ankara'da açıklama-
larda bulunan AKP Genel Başkanı
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İngil-

tere, Almanya, Fransa ve şahsım dörtlü zirve
yaptık" dedi. 

***
Dörtlü zirve katılımcısının üçü ülke olarak

anılırken, Türkiye, “şahsım” olarak ifade
edildi. Bu bir dil sürçmesi midir?

Erdoğan’ın siyaset diline, pratiklerine
baktığımızda bunun bir dil sürçmesi olmadığı
ve tam da kendini ülkeyle özdeşleştiren bir
zihniyetin ürünü olduğu görülmekte. Kendisi
için “reis” gibi faşist bir jargonla hitabı iç-
selleştiren biri, kendini bu ülkenin sahibi ola-
rak görme yanılsamasına düşer. 

***
Fakat bu salt görmekle sınırlı değil. Ger-

çekten uygulamada da böyle. Erdoğan ne di-
yorsa, o oluyor. Bürokrasiden yargıya,
bankacılıktan ekonomiye, iç politikadan dış
politikaya, eğitimden ormancılığa, madenci-
likten çevreye, yatırım yerlerinden santral-
lere, vergilerden zamlara… şimdilerde

tekrar ısıtılan Kanal yapımına kadar.
Bütün bunlar da gösteriyor ki, bu ülkede

“tek adam rejimi” var. Dünya siyasi tari-
hinde böylesi rejimlerin hangi siyasi yapıya
denk geldiği üzerine çok sayıda örnek var.

***
İktidarın ‘sarhoş’ edici ve güç zehirlen-

mesi etkisinden söz edilir. İktidar olgusunun
böylesi olumsuzluklara yataklık ettiği doğru-
dur. Ancak bu durum, iktidarda olan herkes
için geçerli değildir.  

İktidarlar aynı zamanda bireysel narsizm-
lerin toplumsal narsizme dönüşerek, kendile-
rini saklaması için en uygun yapılardır. 

***
Ünlü psikanalist ve felsefeci Erich Fromm

“Topluluk narsizmini görebilmek bireysel
narsizmi görebilmekten daha zordur. Birisi-
nin çıkıp da başkalarına şunu söylediğini dü-
şünelim: ‘Ben (ve benim ailem) dünyanın en
üstün insanlarıyız; bizden temiz, bizden zeki,
bizden iyi, bizden dürüst insan yoktur; öteki
insanların hepsi pis, aptal, ahlaksız ve so-
rumsuzdur. Pek çok kimse bu insanın kaba,

dengesiz, giderek deli oldu-
ğunu düşünecektir. Oysa bağnaz
bir konuşmacı, kitlenin karşısına çıkıp da
‘ben’ ve ‘benim ailem’ yerine ulus (yada ırk,
din, siyasal parti vb.) koyarak bir konuşma
yaparsa ülkesini, Tanrı’yı vb. seven bir insan
olarak övülecek, değerli bulunacaktır…yü-
celtilen topluluğun içinde her bireyin kişisel
narsizmi doğrulanacak, milyonlarca kişinin
paylaştığı bu yargılar akla uygunmuş gibi gö-
rünecektir. (…pek çok insanın gözünde akla
uygunluk yargısını akıl değil, toplumun onayı
belirler.)…” (Sevginin ve Şiddetin Kaynağı –
Payel Yay. Syf. 72)

***
Birey aslında birey olamadığından, ce-

maatin (bunu yalnızca dini topluluk anla-
mında kullanmıyorum.) edilgen bir üyesi
olarak, yaratıcılıktan uzak, kendi değersizli-
ğini örtmek için kendini ulus, din, ırk gibi
toplumsal kavramlarla ifade eder. Çünkü o

kavramlar böylesi toplumlarda kişiler için
birer güvence ve zırh işlevi görür. Artık o bir
Hristiyan’dır, Müslüman’dır, Türk’tür, Ari ırk
Cermen’dir vs. Böylesi kişiler devletlerin
makbul vatandaşlarıdır! 

***
Temel sorunlarını çözememiş bir top-

lumda, sorunlardan kaynaklanabilecek eleş-
tirilerin, huzursuzlukların, kalkışmaların
önünü kesebilmek için toplumsal narsizm kö-
rüklenir. Ekonomik ve kültürel gerilik içinde
bulunan insanlar, o topluluğun bir üyesi ola-
rak toplumsal narsizmin verdiği haz ve kı-
vançla düşman bayrağı üzerinde tepinerek,
kukla yakarak, bina taşlayarak, düşman bel-
lediği bir ülkenin vatandaşını döverek veya
markası o ülkeye ait bir malı kırarak doyum
sağlarlar. Ülkemizde daha yakın bir zaman
önce, hepsi aynı zamanda birer karikatür ör-
neği olan onlarca olay yaşandı. 

***
Toplumsal narsisizmin simgeleri haline ge-

tirilmiş bayrak, Tanrı, din, imparator, önder
vb. kavramlara karşı eleştirel bir tavır alış,
çoğu zaman efsunlanmış bu kitlelerde öfke
patlamaları yaratır. 

***

Narsist hastalığının bir öğesi de, aşırı nar-
sist bir topluluğun kendini özdeşleştireceği
bir önder bulmak istemesidir. Bireysel narsi-
sizm, bu öndere boyun eğmede kendini
devam ettirir. Çünkü önderin güçlü olduğu
inancı, kendinin de güçlü olduğunun kanıtı
olarak algılanır. Hâlbuki bu tam bir yanılgı
olup, kendi güçsüzlüğünü gizlemenin bir yo-
ludur. Bu kişilerin pisliği halının altına süpür-
mekle ortalığı temizlediğini sananlardan bir
farkı yoktur.

***
Erdoğan’a “Reis” diyerek kendilerine bir

önder bulanlar, tam bir biat kültürünün örne-
ğini sergilemekteyken, biat edilen “Reis” ise,
kendini toplumsal narsizmle ifade etmeyi az
bulmuş olacak ki, bu kez de toplumsal nar-
sizminin yanında bireysel narsizmini de ifşa
etmekte. Sürekli “Benim milletim, benim...,
benim…” diye konuşması, hitap ettiği kesi-
min kendi aitliğinde olduğunu ifade ederek,
öznesini o kesim üzerinde hakim kılmanın dı-
şavurumudur. Şimdilik kaydıyla son olarak,
Türkiye’yi “şahsım” diye söylemesi, bireysel
narsizminin tavan yaptığını göstermektedir. 

Bu halet-i ruhiyenin nerede başlayıp ne-
rede duracağı belirsizdir. 

Narsizmin dışavurumu

Ş ırınga şeklindeki çikolatanın kapağı
nedeniyle Ankara ve Diyarbakır'da
iki çocuk hayatını kaybetmesinden

sonra, 'okullarda ve çevresinde satılan
ürünlerin denetimi yeterli mi' sorusu ise
bir kez daha gündeme geldi. Okul yöne-
timlerinden edindiğimiz bilgilere göre, bir
ay arayla okul müdürü ve okul aile birliği,
kantinlerde denetim gerçekleştiriyor. Veli-
ler ise bu denetimlerin yetersiz olduğunu
ifade ediyor.

Gizli satanlar var

Çocuğu Maltepe'de bulunan bir okulda
eğitim gören Nurdan Portakal, şırınga
şeklindeki çikolata yüzünden yaşanan
ölümlere üzüldüğünü ifade ederek, "Çok
üzüldüm, kendi evladım gibi. Allah yakın-
larına sabır versin. Denetimi fazla önem-
semiyorlar. Denetim gerçekleşiyor,
denetim bittikten sonra her şey tekrar or-
taya çıkıyor. Kolayı gizliden satanlar da
var. Bunları görüyoruz. Bazı ürünlerin ka-
palı satılması gerekirken, açık satıyorlar"
diye konuştu. Öğrencisi velisi Serdar
Çelik, "Şu an bildiğim kadarıyla dört
dörtlük bir denetim yapılmıyor. Yapıl-
saydı Ankara'da bu olay yaşanmazdı. İki
çocuğum var. İkisine de kantini önermi-
yorum. Mecbur kalmadıkları sürece
zaten kendileri de kantine gitmiyorlar"
şeklinde konuştu.

Denetimler eksik

Çocuğunu okula getiren bir veli ise kan-
tinde şırınga şeklinde çikolata satılıp satıl-
madığını bilmediğini belirterek, "Denetim
yapılsaydı böyle olmazdı, bu duruma gel-
mezdi. Burada satılıp satılmadığını bilmi-
yorum. Olduğunu zannetmiyorum.
Öğretmenleri de çocuklarımızı bilinçlen-
diriyor. Almamaları gerektiğini söylüyor-
lar" şeklinde konuştu. 3'üncü sınıf
öğrencisi Ahmet Bozdemir, "Sosisli sand-
viç, tost, hamburger alıyorum. Çikolata
satılıyor kantinde ama cips ile asitli içe-
cekler satılmıyor" diye konuştu.

Dışarıdan alıyorlar

Sarıyer Mehmet Şam Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi kantininde Demirören
Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda
bulunan İstanbul Kantinciler Esnaf
Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ise
"Bizim yaptığımız araştırma neticesinde;
bu ürünün kantinde satılmadığı, dışarı-

dan geldiği, okulda kamera da var kan-
tinde, öğrencinin kantine uğramadığı aşi-
kar. Kantincinin beyanı da ortada.
Dışarıdan, gelmiş, dışarıdan kaynaklanan
bir olay. Okul kapıları açık olduğu sürece
bu ürünleri dışarıdan, bakkaldan, market-
ten alabilirler. Şu anda soruşturma aşa-
masında. Ben kantincimizin o ürünü
satmadığına inanıyorum. Kendisinin be-
yanatı da var, dün akşam basın açıkla-
ması da yaptılar. Avukatı da şu anda
devrede. Önemli olan bu olayların yaşan-
maması, tedbir alınması. Tedbiri almak
isteyen sadece kantinlerle ilgili değil, okul
çevreleriyle ilgili bir seferberlik ilan edil-
mesi gerekir. Aynı ürünü öğrenciler dışa-
rıda rahatlıkla çantasına koyup
gelebiliyorlar" dedi.  DHA

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağı nedeniyle hayatını kaybetmesi
sonrası okul kantinlerinde satılan ürünler ve denetimler tartışılıyor. Dün sabah bazı veliler okullara 
gelerek kantinlerde bu ürünün satılıp satılmadığını sordu ve denetimlerin artırılmasını istedi. İstanbul
Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu öğrencilerin bu ürünleri dışarıdan aldığını belirtti

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

VELİLER TEDİRGİN!

BAKANLIK
YASAKLADI

“Bu ürünleri satmak mümkün değil.
Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı’nın gön-
dermiş olduğu genelge doğrultu-
sunda bu ürünleri satmıyoruz" diyen
Osmanoğlu, "Genellikle anında üre-
tim, tüketim mantığıyla kendimiz üre-
tip, kendimiz
satıyoruz. Kantin
denetimleri ge-
nellikle okulun
belirlediği bir ko-
misyon var 15
günde bir bu ko-
misyon yapıyor.
Ayda bir kez de
Tarım Bakanlığı
denetime gelir.
Ayrıca Tarım Ba-
kanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Milli
Eğitim Bakanlığı’ndan bir kişi ayda bir
defa kantinleri denetliyorlar. Şimdiye
kadar yapılan denetimlerde herhangi
bir olumsuz vaka görülmemiştir. Şim-
diye kadar bir olumsuz vaka yaşan-
madı daha doğrusu. Ben diyorum ki
‘okul kapılarını kapatın’. Okul kapıları
açık olduğu sürece bu vakalar yaşa-
nır, faturası da kantinciye çıkar" şek-
linde konuştu.

Vahap Osmanoğlu

Mağdurlara
kucak açtılar

Fidol Okulları kurucusu, eği-
tim uzmanı Faik Birgül, yaşa-
nan kriz sonrası mağdur olan

Doğa Koleji öğrencilerine ve öğretmenle-
rine kucak açarak sahip çıktı. Bir Doğa
Koleji mağduru velinin yaşadıklarından
çok etkilenen Faik Birgül, toplamda 110
Doğa Koleji öğrencisini ve aynı zamanda
yaklaşık 25 öğretmen ve personeli, Fidol
Okulları ailesine kattı.

Masrafını üstlendi

Birçok Doğa Koleji mağduru veliden biri
olan M. Ş. yıllarca çalışıp, emekli olduktan
sonra hak ettiği tüm tazminatını, evladının
eğitimi için harcadı ve çok güvendiği eği-
tim kurumu olan Doğa Koleji’ne, 3 yıllık
peşin ödeme yaptı. LGS sınavına 6 ay kala
Doğa Koleji’nde yaşananlar sonrası çocu-
ğunun eğitimi yarıda kalan ve çaresizliğe
düşen M. Ş.’nin imdadına ve bunun yanı
sıra yaklaşık 110 Doğa Koleji mağduru
öğrenciye, Fidol Okulları kurucusu ve eği-
tim uzmanı Faik Birgül sahip çıkarak, öğ-
rencilerin tüm eğitim masrafını üstlendi. 

Herkes hassas olmalı

Konuyla ilgili açıklama yapan Fidol Okul-

ları kurucusu Faik Birgül, “Fidol Okulları-
mızın bulunduğu Acıbadem-Koşuyolu
bölgesinde, eğitime uygun bina bulabil-
sem, daha çok öğrencimin ve öğretmeni-
min mağduriyetini gidermek isterim.
Umarım benim gibi düşünen ve hayatını
eğitime, özellikle de çocukların geleceğine
adamış diğer bütün okul kurucu ve yetkili-
leri, bizim gösterdiğimiz hassasiyeti  ve du-
yarlılığı gösterir ve LGS sınavına 6 ay kala
yaşanan bu mağduriyetlerin giderilmesi
için, tüm olanaklarını seferber ederler”
dedi.

25 personel işe alındı

Fidol Okulları, 110 Doğa Koleji mağduru
öğrencinin yanı sıra, aylardır maaş alama-
yan Doğa Koleji çalışanlarından yaklaşık
25 personeli de işe alarak, mağduriyetlerini
giderdi. Doğa Koleji bünyesindeki bazı
okullarda, bütçe yetersizliği nedeniyle te-
mizlik ve bakım malzemelerinin alınama-
dığı, bazı öğretmenlerin, öğrencilerini
mağdur etmemek adına, tuvalet kağıtlarını
kendi evlerinden getirdikleri, hatta fotokopi
paralarını kendi ceplerinden ödeyerek,
kurum dışında çektirdikleri öğrenildi. 
TÜRKAN ERVAN

Finlandiya ilhamlı eğitim sistemiyle dikkat çeken ve merkezi Koşuyolu’nda
bulunan Fidol Okulları, ekonomik sıkıntıya giren ve bir anda Türkiye’nin

gündemine oturan Doğa Koleji mağdurlarına sahip çıktı

Kadın hakları 
tehlike altında

Sarıyerli kadınlar Yaşar Kemal Kültür
Merkezi’nde “Sanat ve Kadın” paneliyle bir
araya geldi. Panelde kadın haklarının
tehlike altında olduğu vurgulandı

Sarıyer Belediyesi gerçekleştirdiği "Sanat
ve Kadın" konulu panelle Sarıyerli kadınla-
rın ilgisini çeken bir programa daha imza

attı. Ünlü oyuncu Semra Dinçer’in de aralarında ol-
duğu panelde konuşmacılar dizilerden örnekler vererek
kadınların toplumdaki yerine değindi. İnteraktif bir
söyleşi tadında geçen panel katılımcıların soruları ile
daha da renklendi. Fatma Çiğdem Aydın’ın modera-
törlüğünde yapılan etkinlikte kadınların eşleri ile ilişkile-
rinden, giyimlerine, iş hayatındaki konumlarından,
toplumdaki yerlerine kadar birçok noktaya değinildi.

Önce bilgilenmeliyiz

"Bir yerel yönetimin özellikle kadınlara yönelik böyle
bilgilendirme odaklı programlar yapıyor olması çok
umut verici" diyen Fatma Çiğdem Aydın, “Belediyenin
bu tarz işler yapması çok değerli. Türkiye’de kadın hak-
ları tehdit altında ve biz birçok noktada geriliyoruz. Ka-
dının nafaka hakkı ile ilgili çalışmalar var, belki de
kısıtlamalar söz konusu olacak. Tüm bunlarla müca-
dele etmek için öncelikle bilgilenmeye ihtiyacımız var.
O yüzden Sarıyer Belediyesini bu değerli etkinliğe imza
attığı için tebrik ediyorum. Kadınlar haklarını bilmiyor.
Çok kalabalık bir nüfusa sahibiz. Kadın örgütleri ve
sosyal dayanışma merkezleri ile kadınlar haklarını öğ-
renebilir. Giderek sayısı artan bu kurumlar çok önemli.
Biz her yerde bu konuları anlatmaya kadınları bilin-
çlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
"Salonun dolu olması çok sevindirici" diyen Semra
Dinçer sözlerine şöyle devam etti: “Bence insanların il-
gisi oldukça yüksekti. Umarım buradaki insanların ha-
yatlarına bir soru işareti bırakabilmişizdir” dedi.

Çalışanlar
bilgilendirildi

Büyükçekmece Belediyesi, vatandaş-
lara daha verimli hizmet verebilmek için
hizmet içi eğitimlerine tüm hızıyla devam

ediyor.  Hızla gelişen dijital dünyaya uyum sağlaya-
bilmek için “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Farkındalık Eğitimi” düzenleyen Büyükçekmece Be-
lediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü kişisel veri kanunları
hakkında belediye personelini bilgilendirdi. 

Kanun öyle diyor!

Seminerin açılış konuşmasını yapan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, internetin insan
hayatına girdiği an itibariyle kişilik haklarının da dev-
reye girdiğini söyleyerek, “Hayatımız dijitalleştikçe
yazılım firmaları veya iletişimle ilgili üretilen yeni im-
kanlar günümüzün ve çağımızın en önemli gelişme-
leridir. İnternetin hayatımıza girmesiyle kişilik
haklarının korunması diye bir kavram çok hızlı ge-
lişti. Avrupa’da daha önceden var olan uygulamanın
insan haklarına çok uygun olmasından ötürü ülke-
mizde de 6698 sayılı kanu-
nun uygulamasına karar
verildi. Türkiye’deki 1389
belediye ve diğer kurumlar
bu altyapısını hazırlayarak
kişisel verilerin yanı T.C.
numarası, İBAN numarası,
din, dil, ırk, sosyal medya
hesapları hiçbir şekilde kişi-
nin kendi onayı olmadan
üçüncü bir şahsa aktarıla-
maz. Kanun öyle diyor.
Bunun çok önemli bir so-
rumluluk olduğunu hepimiz
biliyoruz” ifadesini kullandı. Dr. Hasan Akgün

HERKES ÇOCUĞU İÇİN ENDİŞELENİYOR
Şırınga şeklindeki çikolata sebebiyle iki çocuğun hayatını 

kaybetmesi sonrası veliler de endişeye kapıldı. Okul kantinlerini
kontrol eden veliler söz konusu ürünün kantinlerde satılmaması

için okuldaki yetkili isimlerin duyarlılık göstermesini istedi.
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İSTANBUL 5

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte faaliyet gösteren, 55 üniversitenin rektörleriyle buluştu. Üniversitelerle her konuda iş
birliğine açık olduklarını vurgulayan İmamoğlu,  "Günümüzün küresel ekonomisinde bilime değer verenler, sürecin gerçek
kazananları olacaktır. Bunu yapmayanlar ise net olarak kaybedeceklerdir. Biz kaybedenlerden olmak istemiyoruz" dedi

ISTANBUL KAYBEDENLER 
ARASINDA OLMAYACAK Ç atalca tüm Türkiye'nin Mübadele 

Noktasında en büyük nüfusuna sahip ilçesi...
Belediye Başkanı Mesut Üner bile 

Mübadil Torunu!
Yalıköy, Ormanlı ve Karacaköy (Evcik) Plajları

deniz ve kumsal turizminin ormanla birleştiği, 
milyonlarca nüfuslu dibimizdeki metropolün yüz
binlerini her hafta sonu çekebilecek güzelliklere
sahip alanlarda çadır ve karavan turizmi...

Milattan Önce 300 Yılına dayanan tarihi ile 
İnceğiz Mağaraları ve Mesire Alanında yine tüm 
İstanbul'u çekebilecek Lavanta tarlaları ve alan
içerisindeki yöresel ürün pazarları...

Su Kemerleri, Anastasia Surları, Göl, Orman gibi
bölgelerde yapılabilecek yürüyüş parkurları ile 
gezi turları...

İşin aslı şu ki;
Bu ilçede bu ilçe halkının ekmeğine ekmek 

katacak bir şeyler yapılabilmesi için öyle çok büyük
projelere ihtiyacımız yok he! Yukarıda yazdıkları-
mın hiç birisi hayal de değil. Gerçekleştirilmesi çok
zor işler değil.

Ama bunun için öncelikli olarak Belediye Başkanı
Mesut Üner'in hayallerine ortak olmak gerekiyor.
Yani bu ilçe için sadece bir kişinin hayal görmesi
ile o hayallerin gerçekleşmesi mümkün değil.

1950'li yıllara gider isek , aynı anda aynı hayali
görmeye başlayan insanlar sayesinde HALK 
EĞİTİM MERKEZİ, 1960'lı Yıllarda ÇATALCA 
LİSESİ yapılabilmiş mesela. Yine aynı ruh ile 
ÇATALCA STADI... Yine aynı birliktelikler ile 
ÇATALCA BELEDİYE İŞ HANI...

Bu ilçede sadece bir kişinin iteleyip, dürteklemesi
ile bir şeyler olmaz. Herkes taşın altına elini koya-
bilmelidir.

Mesela en basiti, Üniversite Alanı Lejantı işlettik
Çatalca İzzettin Mahallesi Planlarına! “Oley 
Üniversite Geliyor” deyip havalara uçtuk. Peki kaç 
kişinin bu ilçeye üniversite gelmesi için çabaları
var? Ya da kaç siyasinin?

Peki üniversite gelecek mi?

Kimseyi kandırma düşüncesi hiç beslemedim
içimde. Yine kimseyi kandırmayacağım. Kendimi
de! Ancak Çatalca'ya bir Üniversitenin gelmesi şu
an için mümkün değil. Hele ki bir devlet üniversite-
sinin. Devletin imkanları şu an malum. Aynı şekilde
vakıf üniversiteleri de... Ama bu ilçeye üniversitenin
gelebilmesi için ilk adımlar çok önemli. Bir bebek
bile yürümeden önce, yuvarlanmaya, sonra emekle-
meye, en sonunda da bir yerlere tutunarak yürümeye
başlar. Yürümek ve pıtır, pıtır koşması bile bir 
sürece bağlıdır. Kimse 5 ayda, 12 ayda bir 
üniversite müjdesi beklemesin.

Peki şu ana kadar ki çabalarınız ne? Bunu sora-
caksınız elbet. Üniversitenin bir ayağını bu Çatal-
ca'ya attırabilmek. Üniversiteler ile projelere imza
atmak önce Çatalca olarak. Yuvarlanma süreci
yani. Emekleme noktasına gelindiğinde ise bir 
Enstitü mesela! Ardından İstanbul'un içerisinde bir
Fakülte veyahut bir kampüs kurulmak istendiğinde
ilk adres olabilmek.

Ama bu noktaya gelene kadar Çatalca'ya bir 
şeyler katmak zorundayız. İlçemizin ismini tüm 
İstanbul'a duyurmak zorundayız. Çatalca'nın isminin
sadece emlak ile, hayvan ölümleri ile, yada falanca
ceset bulundu haberleri ile anılmasından ben bir
hayli bıktım.

Düşünsenize, bir tv programında, sadece bir 
replikte geçen “ Çatalca'dan arsa al, arkana yaslan”
cümlesi bile bu ilçede ayrı bir heyecan yaratıyor ise
“ Çatalca'da falanca enstitüsü” cümlesinin neler
yaratabileceğini sizler hayal edin.

Ben bu ilçe halkını, bu ilçe ile ilgili hayal kur-
maya davet ediyorum. Yüz binlerce hayal kuralım.
Yüzlercesini, hatta ve hatta onlarcasını bile hayata
geçirebilir isek, Çatalca'nın nelere sahip olacağını
düşünemiyorum.

Ve Süleyman Kolcuoğlu!

Çatalca'da son zamanların en revaçtaki konula-
rından bir tanesi olması gereken CHP İlçe Başkan-
lığı seçimi... Ama değil! Ciddi değil. Büyük bir
çoğunluk Mimar Mehmet Çoban'ın ilçe başkanlığını
aldığını düşünmesi kimseye ilginç gelmesin.

Ama Mehmet Çoban'a karşı kaybeden tarafın 
Süleyman Kolcuoğlu ismini bir hayli telaffuz etme-
leri de ayrıca bir ilginçlik. “ CHP Çatalca Mavi Lis-
tede Birleşti” cümlesi ile yola çıkanlara bakıyorum
da, şimdi kurdukları tüm ittifaklara rağmen başarı-
sız olunca “ Süleyman Kolcuoğlu İlçe Başkan Adayı
Olmalı” diye telaffuzlarda bulunuyorlar.

İyi de be kardeşim, Halil Gök ilçe başkanı olsun
diye kendinizi yırttınız. Şimdi Süleyman Kolcuoğlu
gelsin de sizi mi kurtarsın!

Bunlar başkan adayı değil, kendilerine Süperman
arıyor. 2000'li yıllarda olduğu gibi...

Kaldı ki, delege seçimi öncesi neredeydiniz? He
Süleyman Kolcuoğlu bu telaffuzlara bakıp aday olur
mu? İlçe Başkanlığı , Kayyum İlçe Başkanlığı ve
İBB Meclis Üyeliği yaptığı süreçlere baktığımda
ben bu tür tekliflere kapalı olduğu kanaatindeyim.
Ancak siyaset bu, hiç de belli olmaz.

Peki Süleyman Kolcuoğlu oldu ki aday oldu? Ne
olur? Vallahi çetin ceviz bir ilçe başkanlığı seçimi
olur.

He diğer üçlü ittifakın adaylarına da seslenmek
istiyorum, hele hele delege seçimlerinde tokat gibi
cevap alanlara da...

Beyler, sizden artık olmaz! Aman ha hele hele
mevcut ilçe başkanı aday olursa...

Mehmet Çoban güle oynaya, güle oynaya...

Çatalca hayal kurmalı

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte
faaliyet gösteren 12’si devlet, 43’ü

vakıf olmak üzere, toplam 55 üniversitenin
rektörleriyle, Haliç Kongre Merkezi’nde
bir araya geldi.“İstanbul’un Üniversitele-
rini Konuşuyoruz” başlığıyla gerçekleştiri-
len etkinlikte İmamoğlu, slaytlarla
desteklediği konuşmasını “temel verilere
göre İstanbul’daki üniversiteler ve üniver-
site öğrencileri”, “16 milyonluk İstan-
bul’un yeni yönetimi olarak üniversiteler
ve akademik dünya ile ilgili hedefler” ve
“vizyon 2050 İstanbul ofisi ve potansiyel
iş birliği alanları” başlıklarıyla bölümlen-
dirdi.

Boston'la yarış halinde

İstanbul’un, geçmişten bugüne kadar ulu-
sal ve uluslararası bir üniversite şehri olma
özelliği bulunduğunu belirten İmamoğlu,
“Şehrimiz, ülkemizde bilimin, kültürün,
sanatın ilerlemesinde de ana merkez ve lo-
komotif rolü her zaman üstlenmiş. İstan-
bul bir üniversite şehri derken
abartmıyoruz. Gerçekten de Boston’dan
sonra en fazla üniversitesi bulunan bir
şehir ünvanına sahip. İstanbul’da, 12’si
devlet üniversitesi olmak üzere 55 başarılı
üniversitemiz olduğunu biliyoruz. Halen
öğrenim gören gençlerin sayısı 1 milyonu
aşkın. Türkiye’nin 4-5 büyük kentinde bu-
lunan öğrencilerin toplamından daha da
fazla” dedi.

Rakamsal bilgiler paylaşıldı

İstanbul’daki üniversitelerde, Türkiye’nin
dört bir yanından gelen öğrencilerin de
eğitim gördüğünü kaydeden İmamoğlu,
konuyla ilgili rakamsal bilgiler paylaştı. İs-
tanbul’da eğitim görmeye gelen yabancı
öğrenci sayısında, son 5 yılda 3 kat artış
olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Tür-
kiye’de bulunan 3 yabancı öğrenciden 1’i
İstanbul’da öğrenim görüyor. Şu anda İs-
tanbul’da 184 farklı ülkeden 45 bin öğ-
renci var. Avrupa’dan öğrenci değişim
programlarıyla ülkemize gelen öğrencile-
rin ise 3’te 2’si İstanbul’da. Burada kütüp-
hane konusu önemli. İstanbul’da 39’u
halk kütüphanesi, 21’i İBB ye ait olmak
üzere toplamda 60 kütüphane var. İstan-
bul’da 100 bin kişiye 0.4 kütüphane düş-
mesi gerçekten üzücü bir oran. Bunu
arttırmak istiyoruz. Örneğin bu sayı Zü-
rih’te 14, Paris’te 8.5, Tokyo’da ise 3.4”
bilgilerini paylaştı. İstanbul’da üniversite
öğrencileri için 35 bin 776 kapasitelik 27
üniversite, 23 bin 925 kapasitelik 22 Kredi
Yurtlar Kurumu’na ait yurtlar bulundu-
ğunu da anlatan İmamoğlu, “İstanbul’da
141 kampüs bulunuyor. Ancak bunların
yarısına raylı sistemlerle erişebiliyor öğ-
rencilerimiz; ama diğer kısmına metrobüs
ve otobüsle gidebiliyor. Bu konu da önü-
müzdeki süreçlerde bize hedef anlamında
önümüze ışık tutacak bir veri olacak. Bun-
lar, sizin de bildiğini konular ama bir ha-
fıza tazelemek adına bunları sizinle
paylaşmak istedim” dedi.

Herkes yetenekli insanların peşinde

İmamoğlu, İstanbul’un yeni yönetimi ola-
rak üniversiteler ve akademik dünya ile il

gili hedeflerinden
söz etti. “Dünyanın
gelişmiş ülkeleri
toleransla, de-
mokrasi ve özgür-
lüklerle dünyanın
dört bir yanından
en iyi yetişmiş in-
sanları, en parlak,
en çalışkan ve en
girişimci, en yara-
tıcı insanları ken-
dine doğru
çekebiliyor. Bu, çok
önemli bir konu. Bunu
ıskalamamak lazım. Pek
çok ülkenin açık kaynak
verileri bize şunu gösteriyor:
Bugün yetenekli, yenilikçi ve gi-
rişimci insanlarının, dünyada 20-
25 metropolde toplandığı çok net.
Bunlar, baktığınızda dünyanın yönetimini,
tüm idari sistemini şekillendiren merkezler.
Bugün merkezi hükümetlerden çok daha
farklı bir şekilde, bu bir realite, her ne
kadar gündemi merkezi hükümetler bes-
lese de ya da her şeyin orada döndüğünü
düşünsek de tam olarak öyle değil. Tam
tersine metropollerde ve o kentlerdeki ye-
tenekli insanların varlığıyla süreçler yürü-
tülüyor. Bunun farkında olan kentler de
‘Dünyada ne kadar bu tarz insanı kentime
çekerim ve orada onu yaşama katarım’
hedefi ortaya koyuyor. Londra, New York,
Paris, Amsterdam, Tokyo, Sidney… Bu
kentlerin hepsi, yetenekli yaratıcı beyinleri
ve girişimci sınıfları çekmek için özel mü-
esseseler kuruyor. Hepsi de yabancı ülke-
lerde doğmuş yüksek lisans öğrencilerini,
bilim insanlarını ve girişimcileri cezbetmek
için gittikçe daha çok ve daha organize
çaba sarf ediyorlar. Yatırım ve tanıtım

ajans-
larıyla dünyanın belli ülkelerinde çok özel
tanıtımlar yapıyorlar” saptamalarında bu-
lundu.

Birlikte çalışmamız şart

Rektörlere bu konularda iş birliği yapma
çağrısında bulunan İmamoğlu, “Üniversi-
telerimiz bu konuda, şehrimizle, şehrimi-
zin yönetimiyle, İBB’yle maksimum
düzeyde bir ortam yaratmalı diye düşü-
nüyorum. Birlikte çalışmamız şart. Aksi
taktirde gerçekten, akademik dünyanın
kendi dünyasında olması ya da bizim
kendi dünyamızda bir çaba göstermemi-
zin, bu şehre çok büyük katkıları olmaya-
cağını düşünüyorum. Bu anlamda
şehrimizin ve ülkemizin bu rekabetçi dün-
yada, yerini, konumunu geliştirecek ve de-
ğiştirecek en önemli şey, ülkemizi terk

eden yetenekli vatandaşlarımızı burada
tutabilmek ve ona dönük çalışmalar yap-
mak… Sadece bu da değil tabii. Hedefin
esas büyüğünü ben şöyle görüyorum:
Diğer ülkelerde bulunan yetenekli insanlar
için, özellikle yakın coğrafyamızdaki, İs-
tanbul’un bir cazibe merkezi haline gele-
bilmesi. Bu bence daha etkin ve daha
küresel bir hedef. Bu bakımdan bu inisi-
yatifi hep beraber geliştirebiliriz. Günü-
müzün küresel ekonomisinde ya da
küresel sistemde, bu hedefi başaranlar ve
bu yetenekli insanları elinde tutanlar, hele
hele ileri teknolojileri, yaratıcı fikirleri ko-
nuştuğumuz bu çağda, önümüzdeki süre-
cin gerçek kazananları olacaktır. Bunu
yapmayanlar ise net olarak kaybedecek-
lerdir. Sadece popülist bir dille gününü
gün edecektir. Esas kaybeden ülke ve şe-
hirler olacaktır. Bu anlamda biz, kaybe-
denlerden olmak istemiyoruz” şeklinde
konuştu.

Zorlayıcıyız davetkarız

“Biz, ortak akla inanıyor ve güveniyoruz”
diyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Bu
şehrin en büyük değeri, 16 milyon insanın

varlığı. Bunu bir insan kaynağı olarak
görüp sürecin içine katma kabiliye-

tini göstermek ve bundan fay-
dalanmak.Söylediğimiz şey;

demokrasi ve demokratik
katılım. Bu konuda çok

kararlıyız, onu bilmenizi
istiyorum. Zorlayıcıyız,
davetkarız, gelmeyene
gitme konusunda ka-
rarlıyız. Bu konuda
ortak aklın oluş-
ması ile ilgili süre-
cin oluşmasında
üniversitelere çok
güveniyoruz, gü-
venmek istiyoruz.
Beraber yol yürümek

istiyoruz. Sizlerle her
zaman çok güçlü

yoğun bir iş birliği tale-
bine bulunuyoruz. Aka-

demik katkılarla neticelere
daha hızlı ulaşabileceğimizi

düşünüyorum. Ülkemiz ve İs-
tanbul’un sorunlarının tabanında

yatan eğitimle ilgili sorun ve prob-
lemleri aşma konusunda da akademik

dünyanın, üniversitenin bizim için çok de-
ğerli bir paydaş olduğunun da farkında-
yız. İstanbul’da yerel yönetim eliyle  
elbette Milli Eğitim’in alanını bir kenara
koyuyoruz- bir eğitim devrimi yapmak is-
tiyoruz. Toplumun farklı kesim ve kat-
manlarıyla, farklı kurum ve
kuruluşlarımız üzerinden sadece İSMEK
değil; İSMEK’le beraber hayata geçirece-
ğimiz Kent Ensitüsü’nden, Küresel Kent
Akademisi’ne varıncaya kadar, farklı alan-
larda, farklı seviyelerde insanları yetiş-
tirme konusunda bir devrim ortaya
koymak istiyoruz. Şehrin gelişmesi, yöne-
tici ve akademisyenleriyle, çalışanlarıyla
tüm üniversite aynı zamanda kentsel ya-
şamını da kolaylaştıran bir yönetim
olmak istiyoruz. Bu da önemli bir kav-
ram. O açıdan da belediye-üniversite iş
birlikleri üst seviyede ortaya koyar ve
bunu sergileyebiliriz.”

HIDIR ULAĞ

Kararlılığımızı 
hissedin

“Üniversitelerle var olan ilişkilerimiz var ama bunları daha da geliştirmek
istiyoruz” diyen İmamoğlu, “Hatta üniversitelerin kampüsü ile ilişkili bu yurt-
ları arttırma konusunda üniversitelerle iş birliği yapabiliriz. Deprem Çalıştayı

yaptık. Dün, Deniz Çalıştayı yaptık. Örneğin farklı kitleleri araştırma adına, Cumar-
tesi günü ‘Roman Çalıştayı’mız var. Ayın 17’sinde ‘Ulaşım Çalıştayı’mız olacak. Tu-

rizm Çalıştayı’na hazırlık yapıyoruz Ocak ayının başında. Turizm Platformu’nu kurduk.
Deprem Platformu’nu oluşturuyoruz. Tüm süreçleri şeffaf ve katılımcılıkla buluşturmak
çabası içerisindeyiz.Ocak aynın başında, yaptığımız araştırmalarda yüzde 90’a yakın
hiçbir bilgisi, hiçbir fikrinin olmadığı Kanal İstanbul’u, İstanbul halkına açacağız ve
tartıştıracağız. Yani bilim insanlarının fikirlerini, İstanbul halkıyla buluşturacağız.

Bütün bu konu ve hususlar, çalıştaylar aslında sizlerin katılımın önemli birer gerek-
çesi. Çünkü akademik dünya bu konulardan uzak duramaz. Ülkenin geçmişten

bugüne geldiği süreçte elbet siyasileri ilk sıraya koyabiliriz ama akademik
dünya, kendilerini sıralamanın gerisine itemezler. Bundan sonraki süreçte

de en etkili şekilde akademik katılımlar bizim için çok çok değerli ola-
caktır. Bunu hayata geçirme konusunda kararlılığımızı lütfen hisset-

menizi istiyorum” şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun
konuşmasından sonra rektörler söz aldı ve çeşitli konu-

lardaki görüşlerini, sorularını, sorunlarını ve
çözüm noktasındaki görüştüklerini

dile getirdi.

Kanal İstanbul sonumuz olur!
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), akademisyenler, ga-
zeteciler, meslek odaları, ilgili

sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve deniz
sektörü temsilcilerini Deniz Çalıştayı’nda
bir araya getirdi. Toplu ulaşımda deniz pa-
yının artırılması, ulaşımda entegrayon, dep-
rem sonrası deniz yönetimi, iklim değişikliği
ve deniz ulaşımının planlanması, kapsamlı
bir şekilde değerlendirildi. İstanbul’un de-
nizle bütünleşmesi ve Kanal İstanbul ile il-
gili görüşler belirtildi. Çalıştay
oturumlarından önce İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun kente ve Marmara Deni-
zi’ne yapacağı tahribatı yeniden vurguladığı
Kanal İstanbul Projesi ile ilgili değerlendir-
mede bulunan Prof. Cemal Saydam, “Do-
ğayla oynamanın sonuçları önceden
bilenemez. Yeni bir bağlantının getireceği
yükü Marmara Denizi kaldıramaz” ifade-
sini kullandı. Üç ana oturumda on tematik
başlığın ele alındığı çalıştay, Haliç Tersane-
si’nde gerçekleştirildi. Deniz ulaşımına yö-

nelik sorun ve
çözüm önerileri-
nin etraflıca ma-
saya yatırıldığı
İstanbul’da Deniz
Ulaşımı konulu ilk
oturum, Dr. Kap-
tan Özkan Poyraz
tarafından yöne-
tildi. İlk konuş-
mayı Prof. Dr.
Reşat Baykal “İs-
tanbul’da Kent İçi
Deniz Ulaşımının
Dünü, Bugünü ve

Yarını” başlığıyla yaptı. Baykal, Selçuklu
Devleti’nden günümüze uzanan tarihi
perspektiften ele aldığı konuşmasında,
1950’den itibaren deniz yolu ulaşımın geri
plana atılarak artan lastik tekerlekli ulaşım
sisteminin öne çıkarıldığını ve bunun sür-
dürülebilir olmadığını vurguladı. Oturu-
mun diğer konuşmacısı Yüksek Mühendis

Tansel Timur, uzmanların uyardığı İstanbul
depremini anımsatarak şunları söyledi: “İs-
tanbul tarih ve deniz olduğu kadar aynı za-
manda deprem kenti. Gölcük Depremi’nde
ulaşım konusunda büyük aksaklıklar yaşa-
dık. 48 saati aşan gecikmeleri hepimiz ha-
tırlıyoruz. Bu acı tecrübe bize gösterdi
ki;yaklaşan afete hazır olmak için deniz
ulaşımını geliştirmeli ve diğer tüm ulaşım
sistemleriyle entegrasyon sağlamalıyız.”

Kanal İstanbul neden olmaz?

Oturumda “Kanal İstanbul Neden
Olmaz?” başlığıyla Marmara’yı bekleyen
tehlikelerle ilgili uyarılarda bulunan Prof.
Dr. Cemal Saydam, Türkiye’nin her biri
birbirinden farklı özellikleri barındıran de-
nizlere kıyısı olduğunun altını çizdi. Say-
dam, “Karadeniz’den Akdeniz’e geçmek,
dünyanın en zıt deniz koşulların geçmek
demektir. Bu iki denizi anlarsanız Marma-
ra’yı o zaman tam anlamıyla anlayabilirsi-
niz. Son 3500 yılda oluşmuş Marmara,

öyle hassastır ki, üzerine gidilirse yaşamını
sürdüremez” şeklinde konuştu. Marmara
Denizi için “astımlı çocuk” benzetmesinde
bulunan Saydam konuşmasına şöyle
devam etti: “Karadeniz’e ikinci bir musluk
açtığınızda suyu daha hızlı Marmara Deni-
zi’ne akacak. Bol besinli üst tabaka alt taba-
kaya baskı yapacak ve dolayısıyla oksijen
hızla azalacak. Oksijen bitince bir daha geri
dönüşü olmayacak. Haliç’in geçmiş dö-
nemlerde koktuğunu bilirsiniz. Bu kez, sa-
dece Haliç ya da Boğaz değil tüm
Marmara ölecek.”

Rakam değil insan önemli

Kanal İstanbul oturumunda son konuş-
mayı Araştırmacı Cihan Uzunçarşılı Baysal
gerçekleştirdi. Baysal, Kanal İstanbul’un
maliyet, ekonomi, ekosistem, denizcilik ve
uluslararası antlaşmalar bakımlarından bir-
çok farklı başlıklar altında konuşulduğunu;
ama insanın göz ardı edildiğinin altını çizdi.
UFUK ÇOBAN

Üniversitelerin rektörleriyle
bir araya gelen İmamoğlu,

İstanbul’da her zaman 
üniversitelerle ortak projeler

geliştireceklerini söyledi.

İBB, Haliç Tersanesi’nin 564’ncü kuruluş yıl dönümünde “Deniz Çalıştayı” düzenledi. Çalıştayda konuşan Prof. Cemal Saydam, “Marmara’nın
ilk 25 metresinde Karadeniz, altında ise tuzlu Akdeniz suyu bulunuyor. Bu yapı müthiş dinamik, aynı zamanda müthiş bir dengeyi
barındırıyor. Kanal İstanbul devreye girdiği takdirde bu denge bozulacak ve Marmara Denizi ölecek. Bu proje bu haliyle sonumuz olur” dedi

Cemal
Saydam



A KİB Koordinatör Başkanı Hayri
Uğur, Mersin, Adana, Hatay, Kay-
seri ve Karaman illerinde faaliyet

gösteren 8 ihracatçı birliğin çatı kuruluşu
olan AKİB’in bölgesel ihracat performansını
değerlendirdi. Başkan Uğur, birliğin kasım
ayında 1 milyar 219 milyon dolar ihracat
gerçekleştirdiğini belirterek, "AKİB olarak
Ocak- Kasım dönemindeki ihracatımız
yüzde 8,5 oranında artarak 12 milyar 172
milyon dolara yükseldi. Kasım sonu itiba-
riyle 12 aylık ihracat performansımız ise
yüzde 9,2 artışla 13,5 milyar dolara ulaştı.
2020 için ihracat hedefimiz de 15.2 milyar
dolar" dedi.

Fransa başı çekiyor

Kasım ayında ihracat yapılan ülkeleri ele
alan Başkan Hayri Uğur, "Tüm kısıtlamalara
ve korumacı tedbirlere rağmen Kasım
ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke Irak
oldu. Bu dönemde Irak’ta yüzde 8,3 artış ya-
kaladık ve 132 milyon dolar ihracat gerçek-
leştirdik. Irak’ı 94 milyon dolarla Rusya
Federasyonu, 85 milyon dolarla Mısır izledi.

AKİB olarak Kasım ayında Fransa, Fas ve
İspanya’ya ihracatımızı rekor düzeyde arttır-
dık. 56 milyon dolar ve yüzde 303 artışla
Fransa, 28,5 milyon dolar ve yüzde 213 ar-
tışla Fas, 72 milyon dolar ve yüzde 67 artışla
İspanya, ihracatımızı en fazla arttırdığımız
ülkeler oldu" diye konuştu.

Çok ciddi bir başarı

Türk ihracatçısının dinamizmi, doğru rota
tespitleri ve stratejik kararları ile küresel are-
nadaki pozisyonunu daha iyi noktalara taşı-
dığını vurgulayan Başkan Uğur, AKİB’in 11
aylık sektörel ihracatını şöyle değerlendirdi:
"Ocak-Kasım döneminde Kimyevi Maddeler
ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 4 mil-
yar 597 milyon dolar, Demir ve Demir Dışı
Metaller İhracatçıları Birliğimiz 3 milyar
dolar, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği-
miz 1 milyar 41 milyon dolar ihracat gerçek-
leştirdi. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar
ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 958,4
milyon dolar, Mobilya, Kağıt ve Orman
Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 861 milyon
dolar, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları

Birliğimiz 776 milyon dolar, Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz
320 milyon dolar, Hazır Giyim ve Konfeksi-
yon İhracatçıları Birliğimiz 265 milyon dolar
ihracat performansı sergiledi. Türkiye ihra-
catı ilk 11 ayda yüzde 1,77 artarken, AKİB
olarak ihracatımızı yüzde 8,5 oranında ar-
tırma başarısı gösterdik."

Dünyada beşinci sıradayız

Başkan Uğur, artan ihracat ile birlikte cari
açığın düştüğünü ve dış finansman ihtiyacı-
nın azaldığını belirtirken, faizlerin gerileme-
siyle yatırım iştahının tekrar artmaya
başladığını ve bunun bir yansıması olarak da
ülke ekonomisinin tekrar büyüme trendine
girdiğini vurguladı. Türkiye’nin mutlaka
katma değerli üretime ve bu ürünlerin ihra-
catına odaklanması gerektiğinin altını çizen
Uğur, “Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın
da açıklamalarında belirttiği üzere, Dünya
Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 9 aylık verilerine
göre, toplam ihracat değişimine bakıldı-
ğında, önde gelen ülkelerden 50'sinin ihracatı
düşüyor. Bu 50 ülkenin düşüş ortalaması
yüzde 2,6 düzeyinde iken aynı dönemde
bizim ihracatımız yüzde 2,56 oranında arttı.
Artış oranı bazında 7’nciyiz. Mutlak değer
olarak baktığımızda ihracat artışında 5’inci
sıradayız. Bunun çok anlamlı olduğunun bi-
linmesini isterim" ifadesini kullandı. DHA
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hakkında hırsızlık suçundan açılan kamu dava-

sında mahkememizin 16/05/2019 tarih ve
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doğumlu İBRAHİM AKARSU'nun  5237 sayılı  

Kanunun 142/2-h maddesi gereğince  4 yıl 2 ay

hapis, 5237 sayılı TCK'nın 116/2.maddesi gere-

ğince 3.000-TL adli para cezası ile cezalandırılma-

sına karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen
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Pragma Araştırma'nın gerçek-
leştirdiği Çocuk Eğlence Mer-
kezleri Araştırması sonucunda

ilk akla gelen eğlence merkezi İsfanbul
oldu. Marketing Türkiye için Pragma Araş-
tırma, Çocuk Eğlence Merkezleri Araştır-
ması gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında
katılımcılara hem kendi eğlence merkezi
tercih kriterleri hem de ebeveynlere göre ço-

cuklarının tercih kriterleri soruldu. Tercih
edilen kriterler arasında ebeveynlere göre
oyun parklarının güvenliği ilk sırada yer
alırken çocuklar için en önemli kriter alan-
daki oyun çeşitliliği oldu. Araştırma, ebe-
veynlerin ve çocukların eğlence merkezi
ziyaret davranışları, tercihleri ve tutumla-
rına dair önemli ipuçları verdi. Araştırmada
elde edilen verilere göre ebeveynlerin, ço-

cuklarının tercihleri doğrultusunda İstan-
bul'da en fazla İsfanbul Tema Park’ı tercih
ettiği ortaya çıktı. 

Çocuklar çok seviyor

Yüzde 59 oranında spontan hatırlanan ilk
eğlence merkezi olarak öne çıkan İsfan-
bul’un tercih edilmesindeki başlıca unsurlar
çocukların sevdiği aktivitelerin olması, ço-

cukların bu merkezi beğenmesi ve oyun
alanının genişliği oldu. Eğlence merkezin-
den yapılan açıklamada ise, “Uluslararası
Eğlence Parkları Birliği IAAPA üyesi olan
İsfanbul Tema Park’ta ünitelerin üretimi,
kurulumu, teknik bakımları ve tüm kontrol-
leri uluslararası güvenlik standartlarında
Avrupalı üretici firmalar tarafından gerçek-
leştiriliyor” ifadelerine yer verildi.

Eğlence deyince akla gelen ilk yer: İsfanbul
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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı
Hayri Uğur, kasım sonu itibariyle 12 aylık ihracat
performansının yüzde 9,2 artışla 13,5 milyar dolara
ulaştığını dile getirerek, kasım ayında Fransa, Fas ve 
İspanya’ya yapılan ihracatın rekor düzeyde arttığını söyledi

Başkan uğur, 8 bin yıllık ta-
rihiyle birçok medeniyete
beşiklik eden bereketli Çu-
kurova topraklarında son
yıllarda tropikal meyvelerin
üretiminin yaygınlaştığını
ve dünya pazarlarına ihraç
ettiklerini vurguladı. Akde-
niz ikliminin tropikal meyve
üretimine elverişli oldu-
ğunu, bu alanda avokado,
mango ve pitayada başarılı
sonuçlar elde eden üretici-
lerin sayısının her geçen
gün arttığını kaydeden Baş-
kan uğur, şunları söyledi:
"Türkiye genelindeki yaş
meyve sebze ihracatının
yüzde 47’sinin, narenciye
ihracatının da yüzde
79’unun gerçekleştirildiği
Akdeniz bölgemizde avo-
kado, mango ve pitaya
başta olmak üzere tropikal
meyve ihracatımız gözle
görülür şekilde yükselmeye
başladı. 2015 yılında 31 bin
dolar olan avokado ihraca-
tımız bu yılın 11 ayında 1
milyon 100 bin dolara yük-
seldi. Bir başka değişle, bu
meyvedeki ihracat perfor-
mansımızı 35 kat artırdık.
Yine tropikal meyvelerden
olan mango ve pitayada
yok denecek kadar olan ih-
racatımız 16 bin dolar sevi-
yelerine geldi. Tropikal
meyve üretiminin bölge-
mizde hızla yaygınlaşaca-
ğını, buna bağlı olarak
ihracatımızı çeşitlendirece-
ğimize inanıyoruz."

tropikal
meyve 

üretimi arttı 

İhracatta 
uçuyoruz!

Maddi yardımlar yüzde 15 arttı
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yıla ilişkin sosyal koruma istatistiklerine göre, sosyal koruma harcaması 2017'ye kıyasla yüzde 15,7 artış
gösterdi ve 442 milyar 607 milyon liraya ulaştı. Bu harcamanın yüzde 98,5'ini (435 milyar 910 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu

Bu koruma yardımlarında ise en büyük
harcama 214 milyar 133 milyon lira ile
emekli ve yaşlılara yapıldı. Bunu 121 mil-

yar 444 milyon lirayla hastalık ve sağlık bakımı harca-
maları takip etti. Sosyal koruma harcamalarının Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı geçen yıl yüzde
11,9 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki
payı ise yüzde 11,7 olarak gerçekleşti. Risk ve ihtiyaç
grupları bazında bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapı-
lan harcamaların yüzde 5,7 ile en büyük paya sahip ol-
duğu görüldü. Bunu, yüzde 3,3 ile hastalık-sağlık
bakımı harcamaları ve yüzde 1,4 ile dul-yetim harca-
maları takip etti.

Yüzde 9'u şartlı verildi

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9'u şartlı olarak ve-
rildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 37,7
ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu, yüzde 28,1
ile engelli, malul yardımları, yüzde 15,5 ile hastalık ve

sağlık bakımı yardımları izledi. Sosyal koruma yardım-
larının yüzde 67,3'ü nakdi olarak verilirken, nakdi yar-
dımlarda en büyük payı yüzde 72,8 ile emekli ve
yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17,7
ile dul-yetim yardımları ve yüzde 3,4 ile işsizlik yardım-
ları takip etti. Sosyal koruma gelirlerinin yüzde
35,4'ünü devlet katkıları, yüzde 30,3'ünü işveren sosyal
katkıları ve yüzde 26,9'unu koruma kapsamındaki bi-
reyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

13 milyon kişiye veriliyor

Türkiye'de sosyal koruma kapsamında maaş (emekli-
yaşlı, dul-yetim ve engelli-malul maaşı) alan kişi sayısı
2017 yılında 13 milyon 261 bin iken, geçen yıl yüzde
3,8 artışla 13 milyon 766 bin kişiye yükseldi. Sosyal
koruma, hanehalkları veya bireylerin belirlenmiş risk,
ihtiyaç yüklerini hafifletmek amacıyla yapılan (anlık
karşılıklı veya bireysel olmayan) tüm müdahaleleri
kapsıyor. DHA

Yerli ürünler
destek bekliyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de
tam kalkınmayı gerçekleştirmenin ilk koşulu,
yerli ürünleri desteklemektir ifadesini kullandı

teSk Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı
açıklamasında, 12-18 Aralık dönemini kapsayan
"Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"na ilişkin

değerlendirmede bulundu. Hafta süresince Türkiye'nin dört
bir yanında yerli ve milli olma bilincinin vurgulanması gerekti-
ğini belirten Palandöken, kumbara
kültürünün de yeniden canlandırıl-
ması gerektiğini bildirdi. Palandöken,
yerli üretim tercih edildikçe kalitesinin
ve başarısının artacağına işaret ede-
rek, "Güçlü ve her geçen gün büyüyen
bir potansiyele sahip ülkemizde, tam
kalkınmayı gerçekleştirmenin ilk ko-
şulu, yerli olanı desteklemektir” dedi.

İsraf ahlakımıza uymuyor

Her alanda israftan kaçmanın önem
taşıdığını belirten Palandöken, şunları kaydetti: "İşimiz bitti-
ğinde kapatmadığımız elektrik lambası, 2 yaprak yetecekken 3
tane koparttığımız kağıt havlu, yetecek kadar ayakkabımız
varken bir çift daha ayakkabı gibi israfa yönelik her davranışı-
mız cebimizden ve ekonomimizden gidiyor. İsraf ettiğimiz ek-
mekler, kıyafetler, enerji kaynakları, tüm bunların hiçbiri
ahlakımıza uymuyor” dedi.

Borsa’nın şampiyonu
Beşiktaş 

Beşiktaş Fut-
bol Yatırımları
Sanayi ve Ticaret

AŞ, Borsa İstanbul'da kasım
ayında yatırımcısına en fazla
kazandıran spor şirketi oldu. Derlenen verilere göre, geçen ay
spor endeksi yüzde 22,9 değer kazandı. Beşiktaş, kasım ayında
yüzde 68,2 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi
oldu. Analistler, yeni yönetimin göreve başlamasının ardından
yatırımcıların Beşiktaş hisselerine olan ilgisinin arttığını belirtti.
Beşiktaş'ı yüzde 48,2 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol
İşletmeciliği takip etti. Trabzonspor'un Süper Lig'de aldığı ba-
şarılı sonuçlar hisse performansını olumlu etkiledi. Söz konusu
dönemde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın his-
seleri yüzde 19,7, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde
0,12 değer kazandı. Spor şirketlerinin bu yıl ocak - kasım döne-
mindeki performanslarına bakıldığında, Fenerbahçe, yüzde
130 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak ka-
yıtlara geçti.

Fenerbahçe de çok değerli

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ın his-
seleri yüzde 79,6, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 51,6, Trab-
zonspor'un hisseleri yüzde 47,1 arttı. Fenerbahçe, Borsa
İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi de oldu.
Kasım ayını 1 milyar 575 milyon 761 bin 600 lira piyasa değe-
riyle tamamlayan Fenerbahçe'yi 1 milyar 15 milyon 200 bin li-
rayla Galatasaray, 698 milyon 400 bin lirayla Beşiktaş, 609
milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Hayri
Uğur

Bendevi Palandöken
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Davutoğlu yeni parti için başvurusunu yaptı

tBMM Genel Kuru-
lu’nda Tank Palet Fabri-
kası’nın özelleştirilmesi

konusunda yaşanan tartışmada
birbirinin üzerine yürüyen milletve-
killeri arasında dakikalarca süren
arbede yaşandı. Gerilim Bazı AK
Parti ve CHP’li vekillerin dışarı çı-
karılmasıyla son buldu. Genel ku-
rulda 2020 bütçesi görüşmelerinde
konuşan CHP’li Süleyman Bülbül,
“Tank Palet Fabrikası’nı Katarlılara
peşkeş çektiler. Özelleştirme dediği-
niz haram, hırsızlık, halkın hakkını
çalıp 5 yandaşa peşkeş çekmektir”
diye konuştu. Söz alan AK Parti
Grup Başkanvekili Bülent Turan,
Bülbül’ün konuşmasının komik,
sözlerinin ise yalan olduğunu iddia
etti. Bunun üzerine CHP sıraların-
dan tepkiler yükseldi. CHP’li Veli
Ağbaba, “Tank Palet’i Katarlılara
vermediniz mi?” diye bağırdı. Bu
sırada CHP ile AK Partililer ara-
sında karşılıklı laf atmalar olurken,
CHP’li Haydar Akar ile AK Partili
Yaşar Kırkpınar arasında itişme ya-
şandı. Karşılıklı bağırmalar ve itiş-
meler verilen arada da dakikalarca
sürdü. CHP ve AK Parti grup baş-

kanvekillerinin, tartışmaya neden
olan isimleri genel kuruldan çıkar-
masıyla gerilim son buldu. 

Bölücü tartışması

Aradan sonra devam eden görüş-
melerde AK Parti ve HDP’liler ara-
sında “terör ve tecavüz” tartışması
çıktı. HDP Grup Başkanvekili
Fatma Kurtulan, bakanların otur-
duğu sırayı göstererek, “Bölünme-
den bahsediyorsanız en iyi
bölücüler buyurun; biri şurada, biri
burada oturuyor. Bölücü sizsiniz”
dedi. AK Parti Grup Başkanvekili
Özlem Zengin ise “Kürtlerden

başka ağzınıza hiç kimseyi almı-
yorsunuz. Sadece Kürtlerin temsil-
cisi değilsiniz. Kimse bakanlara
‘bölücü’ diyemez” tepkisini gös-
terdi. HDP’li Kurtulan AK Partili
Zengin’e “Birçok suç işlediniz,
günah işlediniz; Kürt halkına karşı
günahkârsınız, suçlusunuz. ‘Teca-
vüzcüleri destekliyorsunuz’ diyo-
ruz, bunun izahı yok. Afrin’de Kürt
kadınları tecavüze uğruyor, satılı-
yor. ‘Milli ordu’ dediğiniz, maaş
aktardığınız tecavüzcüler üzerin-
den bu yapılıyor” dedi. Tartışmalar
üzerine oturuma bir kez daha ara
verildi.

Mecliste tank
palet kavgasi

Ahmet Davutoğlu partisinin kuruluş başvurusunu
yaptı. Davutoğlu'nun ekibinden beş kişilik bir heyet
başvuru dilekçesini teslim etmek için İçişleri Ba-

kanlığı'na gitti. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde

kurulacak yeni partinin kuruluş çalışmalarında sona gelindi.
Yeni partinin başvuru dilekçesini teslim etmek için ‘Davutoğlu
ekibi’ İçişleri Bakanlığı’na beş araç ile geldi. Başvuruyu bakan-
lığa iletmek için gelen heyette eski AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24’üncü
Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski vali İz-
zettin Küçük, AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı
ve eski Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer aldı. 

SEN OTUR ISINE BAK!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın '100 bin sosyal konut' projesinin tanıtım toplantısında
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Çıkmış 
belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl 
uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık" ifadelerini kullandı

T ürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde düzenlenen 100 Bin

Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda ko-
nuştu. Projeye öncülük eden Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı ile finansmanına destek
veren Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili-
lerini tebrik eden Erdoğan, böylece 17 yıl-
dır sürdürdükleri şehircilik hamlesine yeni
bir altın halka daha eklemiş olduklarını
söyledi. Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla
yüzde 90'ı sosyal konut vasfında 857 bin
konut inşa edildiğini bildiren Erdoğan, ay-
rıca 24 bin derslikli okullar, 40 bin yatak
kapasiteli hastaneler, bine yakın ticari iş
yeri, kamu kurumlarının hizmet binaları,
stadyumlar, çok sayıda sosyal ve kültürel
tesisin TOKİ tarafından ülkeye kazandırıl-
dığını, ülke genelinde 96 millet bahçesinin
de TOKİ tarafından inşa edildiğini be-
lirtti.

Sahiplerine teslim edeceğiz

Bu yılın ilk aylarında 250 bin sosyal konut
kampanyası çerçevesinde başlatılan ilk 50
binlik konut projesinin vatandaşlardan
büyük ilgi gördüğünü ifade eden Erdo-
ğan, "Biz de hem sayıyı artırmaya hem de
kampanyayı sürekli hale getirmeye karar
verdik. Bugünkü tanıtım töreniyle 2020
programımız kapsamında ülkenin 81 vila-
yetinde 100 bin sosyal konutun da inşa
sürecini başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı iti-
barıyla temeli attıktan sonra azami 1 ila
1,5 yıl çinde konutları bitirip sahiplerine
teslim edeceğiz." diye konuştu.

Hedefte sapma olmayacak

Hedeflerinin bundan sapma olmaması ve
vatandaşların zemin artı 2, zemin artı 3 ya
da zemin artı 4 olmak üzere bu binalara
yerleşmeleri olduğuna değinen Erdoğan,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu sağlamak
suretiyle hem depreme dayanıklı hem de
görünümü itibarıyla gerçekten kadim tari-
himizdeki mahalle kültürünü yeniden
hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız.
Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10

peşinatın ardından kalan tutarın tamamı
için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve
240 aya varan vadelerle ev sahibi olma
imkanını sağlayacağız. Böylece 100 bin
dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut
sahibi olabilmelerini temin edeceğiz. Bu
konutlar 2 artı1 brüt 75 ve 85 metrekare
ile 3 artı 1 brüt 100 metrekare olarak pro-
jelendirilecektir. 100 bin konutluk bu pro-
jenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17
milyar 300 milyon lirayı buluyor."

Gecekondular sağlıksız

Çeşitli nedenlerle kırsaldan göç eden va-
tandaşların denetimsizlik neticesinde şe-
hirlerin etrafına "gecekondu" denilen
sağlıksız yerleşim yerleri kurduğunu belir-
ten Erdoğan, popülist siyasetçilerin özel-
likle seçim dönemlerinde göz yummasıyla
bu gecekonduların sayısının zamanla
daha da arttığını söyledi. "Belki bu ilk
anda hoş geliyor olabilir ama bu aslında
oralara yerleşenlere birer ihanetti. Çünkü
ne sokaklar sokak, ne alt yapı var. Hiçbir
şey yok." ifadesini kullanan Erdoğan,
Konya'da yığma bir gecekonduda 3 çocu-
ğun öldüğünü hatırlattı. Erdoğan, bun-

lara eyvallah etmenin mümkün olmadığı-
nın altını çizerek, şöyle devam etti: "İstan-
bul gibi bir şehirde ne yazık ki aynı şeyler
yaşanıyor. Bunlara on yıllar boyunca yok-
sulluğu çoğaltan, gelir adaletsizliğini de-
rinleştiren, istikrarsızlık ve güvensizliği
artıran politikalar eklenince sorun içinden
çıkılmaz hale gelmiştir. 1984'ten itibaren
ortaya çıkan bölücü terörle çarpık ken-
tleşme sadece belli şehirlerimizin sorunu
olmaktan çıkıp diğer bölgelerimize de ya-
yıldı. Çarpık kentleşme ve gecekondulaş-
manın şehirlerimizin sadece yapısını,
estetiğini, kültürünü değil, sosyal doku-
sunu da tahrip ettiğini gördük. Suç oran-
larının artmasından uyuşturucu
kullanımına, güvenlikten çeşitli sosyal
problemlere kadar birçok sıkıntı ile yüzleş-
mek zorunda kaldık." Erdoğan, bir dönem
İstanbul gibi megapol şehirlerde devletin
adeta hiçbir varlık gösteremediği gettola-
rın, varoşların, kurtarılmış bölgelerin türe-
diğini anımsatarak, marjinal terör
örgütlerinin bilhassa 1990'larda bu bölge-
leri militan devşirme ve millete baskı
kurma aracı olarak kullandığını anlattı.
Suyun, elektriğin, okulun, temel alt yapı

hizmetlerinin olmadığı son derece sağlık-
sız şartlarda insanların yaşamaya mah-
kum edildiğinin altını çizen Erdoğan,
1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı olduğunda karşılarında korkunç bir
manzara bulduklarını dile getirdi.

İsmi çok güzel ama...

Erdoğan, havası solunmayan, suyu olma-
yan ya da içilmeyen, yolları yürünmeyen,
çöp dağlarının patladığı, trafik çilesinde
gün geçirilen bir İstanbul devraldıklarını
anlatarak, özellikle çarpık kentleşme ve
gecekondulaşma sorununun İstanbul'da
had safhada olduğunu vurguladı. Türki-
ye'ye ve İstanbul'a yakışmayan bu tablo
karşısında başkaları gibi siyasi popülizme
tevessül etmediklerine dikkati çeken Erdo-
ğan, şöyle konuştu: "Aynı durum İz-
mir'de... Kadifekale... İsmi çok güzel ama
gecekondulardan geçilmiyor. Hala öyle.
Rezillik üstüne rezillik. Ankara'nın ciddi
bir kısmı yine öyle. Bütün buralarda 'kent-
sel dönüşüm, değişim' diyerek ortaya çık-
tık. Çünkü bunların değişmesi
gerekiyordu. Bizim milletimiz en iyisine,
en sağlamına, en güzeline, en konforlu-
suna layıktır inancıyla tek tek sorunların
üzerine gittik. İşte 1 milyona yakın TOKİ
vasıtasıyla yaptığımız konutlar bunun
adımlarıydı. Günden güne büyüyen ve
milyonlarca insanımızı etkileyen, hatta
yangınlarda, depremlerde vatandaşlarımı-
zın can güvenliğini riske atan çarpık ken-
tleşme sorununa çözüm bulmak için
kolları sıvadık. Yıllardır ihmal edilen, hor
görülen bölgelere hizmet götürmek, ora-
lardaki kardeşlerimizin hayat standardını
yükseltmek için çok yoğun çaba harcadık.
Hepsinden önemlisi gecekonduları şe-
hirle, gecekondu sakinlerini de devletle ku-
caklaştırmanın mücadelesini verdik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
KİPTAŞ aracılığıyla şehir genelinde başla-
tılan toplu konut hamlesinin bugün dün-
yanın birçok ülkesinde yaşanan
gecekondu probleminin çözümüne örnek
olduğunu söyledi. DHA

İmamoğlu’na yüklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En yakın zamanda ihalesini
yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız." dedi.
Erdoğan, Kanal İstanbul'un boğazı çok ciddi bir felaket-
ten koruma projesi olduğunu söyledi. İBB Başkanı İma-
moğlu'nu da hedef alan Erdoğan, “Çıkmış belediye
başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen
otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunla-
rın çalışmalarını gayet iyi yaptık. Üniversiteleri kendi ekip-
lerimizi çalıştırdık. İnşallah en kısa zamanda ihalesini
yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız.
Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğazı çok ciddi
bir felaketten koruma projesidir. Aklımda kaldığı kadarıyla
7 ay romen tankeri orada yanmıştı, zaman zaman yalılara
bindiren gemiler. Şimdi burası yapıldığında bu işin sadece
çevrecilik yönünden kurtuluşu değil, bunun yanında çok
daha bir siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyo-
rum. Vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. O siyasi bo-
yutuyla da Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse
yapacak. Böylesine stratejik önemde projeyi engellemek
için her yolu deniyorlar. Biz kimlere hangi mesajların ve-
rilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz. Birileri başlarını ok-
şayacak efendilerine diyet borcu ödeyecek diye bu projeyi
biz rafa kaldırmayız. Dün olduğu gibi bugün de CHP'nin
takoz siyasetine boyun eğmeyiz” ifadelerini kullandı. 

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulu’nda Tank Palet Fabrikası gerilimi yaşandı.
CHP’li Bülbül’ün, “Katarlılara peşkeş çekildi. Hesabını soracağız” sözleri üzerine AK Parti ve
CHP’liler birbirlerinin üzerine yürüdü. İtişmelerin yaşanması üzerine birleşime ara verildi

İYİ Parti üye 
çalışması yaptı

İYİ Partİ Karavanı Çek-
meköy Madenler Meyda-
nında vatandaşların

sorunlarını dinleyerek üye çalışması
yapıldı. İYİ Parti İBB Meclis Üyesi
Yakup Fındık, İYİ Parti İl Başkan
Yardımcısı Yasar Özkan ve Çekme-
köy İlçe Başkanı Dilaver Koç, Ümra-
niye İlçe Başkanı Yüksel Karacam

Madenler Meydanına cumartesi ak-
şamına kadar vatandaşın sorunlarını
dinledi ve üye çalışması sdartını ver-
diler. Tükiye'nin iyi olması için çaliş-
tiklarini dile getiren İYİ Parti İstanbul
İl Başkan Yardımcısı Yaşar Özkan,
"Karavan ile birlikte İstanbul'un mey-
danlarında oluşturulan stant ile Çay
ve kurabiye ikramı ile Vatandaşların

sorunlarını taleplerini diyerek İYİ
Partiye üye çalışmalarımiz devam
ediyor. İstanbul genelinde Altı Kara-
van ile çalışmamız devam ediyoruz.
Karavanımız Çekmeköy İlçemizin
Madenler Meydanında Cumartesi
akşamına kadar kalaçaktır. Çekme-
köy teşkilâtımıza gayretlerinden do-
layı teşekkür ederim" dedi.

Soylu: Gazetecilik yapmak istiyorum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araştırmacı gazeteciliğin neredeyse bittiğini
savunarak, "Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum" dedi

İçİşlerİ Bakanı Süleyman
Soylu Radyo D'de Adem
Metan'ın sunduğu 'Adem

Metan Show' programında dikkat
çeken açıklamalarda bulundu. Soylu,
"Gazetecileri eleştirir misiniz? Yanlış
bilgi verdiklerinde kendilerine ulaşıp
düzeltme yapar mısınız?" sorusuna
şöyle cevap verdi: "Bazı gazeteciler var
ideolojik olarak kopmuşlar, doğruyu
görmüyorlar. Biz ne dersek diyelim bizi
yok hükmünde görüyorlar. Biz onları
ikna edemeyiz. Onlarla uğraşmam
ama yazdıklarını okurum nasıl psiko-
lojide olduklarını bilmem gerek. Ben
gazetecilik mesleğini en çok eleştiren
bir siyasetçiyim. Bir gazetecinin hata
yapma lüksü yoktur. Bizim vardır ama
onların yoktur. Bir gazeteci bir iki kere

hata yaparsa affedilir. Basın mensup-
ları artık çok rahatlar. Bir dönemin ga-
zetecileri çok emek verirdi. Şimdi
dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yap-
mak istiyorum. Şu an eleştirerek düzel-
tilmesi gereken onca konu var ki
anlatamam.Araştırmacı gazetecilik şu
an yok neredeyse. Türkiye’de birçok
şey üretilir. Beni affedin ama en ağır iş
adliye muhabirliği oldu. Dün Ertuğrul
Özkök bir yazı yazmış kendisine mek-
tup yazdım. Yazısında eksikler vardı.
Bu eksikleri mektup yazar ilettim. Beni
eleştiriyor. Bana, 'Siz Kadıköy’de dans
eden kadınlara müdahaleyi savunu-
yorsunuz' diyor. Niye ben karşı olayım
beni bağışlayın dans eden kadınlar
'devlete, polise, hakime tecavüzcü katil'
derse biz nasıl çözeriz bu işi? Türkiye

kadına şiddet, cinayette Avrupa yasa-
ları ile eş değerde ilerliyor. Bu konuda
her kesimden desteğe ihtiyacımız var.
Biz destek bekliyoruz. İdeolojik tutum
beklemiyoruz. Ben de mektupta dedim
ki 'keşke dans etselerdi de devlete katil,
tecavüzcü demeselerdi' biz huzur ik-
limi inşa etmeye devam edeceğiz."

Recep
Tayyip
Erdoğan

Süleyman 
Soylu



E kiplerin yaptığı incelemede
ceza kesilen dilencilerin çoğu-
nun organize şekilde ilçe ve

şehir dışından minibüslerle geldiği
belirlendi. Pendik Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü, halka profesyonel di-
lencilere karşı uyanık olunması uya-
rısında bulundu. Kendilerini aç ve
mağdur gösteren profesyonel dilen-
cilerin bu yolla tahmin edilemeyecek
kadar büyük gelir elde ettikleri vur-
gulanırken, dilencilere yönelik dene-
timlerin artırılacağı bilgisi verildi.

Arabanın önüne atlıyorlar

Şüphelilerin sınıf ve çeşidine göre di-
lenme usulleri ve dilendikleri yerlerin
de değiştiğini belirten ekipler, profes-
yonel dilencilik numaralarını 11
maddede sınıflandırdı. Yola atlaya-
rak sakatlanma numarası yapan di-
lenciler, grup şekilde dilenenlerden
bir kişi araç önüne atlayarak şofö-
rün kendisine çarpmasını sağlıyor.
Daha sonra kenarda bekleyen 2 suç
ortağı ile şoförden büyük miktarda

para almaya çalışıyorlar. Dilencilerin
para kazanmak için denemediği
yöntem kalmıyor. Bazen oyuncak
bebeği kundağa sararak gerçek
bebek süsü verip halkı kandıran ka-
dınlar, bazen de çocuğuna uyku ilacı
verip uyutup hasta olduğunu söyle-
yerek dilenen kadınlar yürek sızlatı-
yor.

Cami önleri parsellenmiş

Çöp konteynırları kenarlarında otu-
rarak çöpten gıda toplama numara-
sıyla trafiğin ve yaya
sirkülasyonunun yoğun olduğu yer-

lerde veya akşam vakti ateş yakmış
bir şekilde karşınıza çıkabiliyorlar.
Bu grup kış aylarında ilçeye geliyor
ve yoğun trafiğin olduğu yerlerde ve
trafik ışıklarında başta küçük ço-
cuklar olmak üzere kendilerini acın-
dırarak dileniyor. Bu grup
apartman ve dükkanları gezerek
kalem ve sakız satışı yaparak dileni-
yor. Bazı dilenciler ise alt geçitlerde
ve işlek yerlerde sakatlık numarası
yaparak halkın duygularını sömü-
rüyor. Profesyonel dilenci grupları
arasında konar-göçer olan ve cami
önlerinde dilenen bir grup da var.
Cuma namazlarına özel dilenen
gruplara karşı da dikkat etmek gere-
kiyor. Düğün salonları ve nikah dai-
releri önlerinde bahşiş adetini
bahane ederek damat, gelin ve ya-
kınlarından ciddi paralar toplayan
dilenci grupları da var.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1099632)

İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ, EMİNÖNÜ BÖLGESİNDE YOL, KALDIRIM BAKIM-ONARIM VE
YENİLEME İNŞAATI İŞİ

FATİH BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Eminönü Bölgesinde Yol, Kaldırım Bakım-Onarım Ve Yenileme İnşaatı İşi yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/654737
1-İdarenin
a) Adresi : AKSARAY MAH. YENIKAPI KUMSALI SOK. 104 

AKSARAY FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125841600 - 2125841606
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@fatih.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 68 Kalem İnşaat İşleri Olmak Üzere Bordür, Tretuvar, Yol, Bakım 

Ve Onarım YapımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : FATİH İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 330 (üç yüz otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü AKSARAY MAH. 

YENIKAPI KUMSALI SOK. 104 AKSARAY - FATİH / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 06.01.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırıla-
maz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde ve-
receklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİHLİ VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN KAMU İHALE KURUMUNA AİT
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN EKİ "YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI
LİSTESİ"NİN ( A) ALTYAPI İŞLERİ BAŞLIĞI ALTINDA YER ALAN V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ(ALT-
YAPI+ÜSTYAPI) , İHALE KONUSU İŞİ VEYA İŞLERİ DE İÇEREN İŞ DENEYİM BELGELERİ  BENZER İŞ
OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü AKSARAY MAH. YE-
NIKAPI KUMSALI SOK. 104 AKSARAY - FATİH / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açık-
lama istenmeksizin reddedilecektir.

B aşta ülkenin en büyük bütçesine
sahip kent İstanbul'da, en küçük
bütçeye sahip memleketim Arda-

han'da olmak üzere yurt genelindeki sorun
ve sıkıntıları dile getirmemizin bize paha-
lıya mal olduğunu biraz geç de olsa anla-
maya başlıyor gibiyiz.

Çünkü, bu ülkeyi ve o ülkeyi oluşturan
bu kentlerde, köylerde yaşananları yorum-
lamanın adeta suç haline geldiğini, posta-
cının her gün kapıdan içeriye girip, bize
verdiği sarı zarflarda çıkan beyaz kağıt-
larda, 'gereği düşünüldü' satırlarıyla biten
yazılardan anlaşılıyor..

Gazetecilik yaparken top yekün bir sa-
vaşta olduğumuzu hissettiğimiz bir süreci

yaşarken, bizim elimizde kalem, onların
elinde ise her şeyin olduğunu da görüyoruz.

Yani anlayacağınız bu savaşta, yani ga-
zetecilik yaparken elimizin bir hayli zayıf
olduğunu, yanımızda olan halka ve de
okura rağmen işimizin bir hayli zor oldu-
ğunu anlıyoruz.

Ve, düşünüp yeni bir taktik izleme ka-
rarı alıyoruz, karşı cephenin yeni saldırıla-
rına karşı direnmenin yolunu ararken.

Gerçi, bu ağır süreçte yanımızda görü-
nüp, kaybettiğimiz cephelere bakınca
bunun hiç de öyle olmadığını çıkarları uğ-
runa bizi terk edenlerden de görüyoruz ya
neyse..

Ne yapmalı diye düşünürken Dünya'da

bizden daha beter olan ve de
yazılması gereken yerlerin olduğunu 
öğreniyoruz.

Orada da sorunlar var, gazeteciler var,
yazanlar var ve de duymayanlar var diye
bakarken bizim de Ardahan'ı değil, onları
yazmamızın en iyisi olacağını düşünmeden
edemiyoruz

Çünkü dünya halklarının kardeş oldu-
ğunu ve de sorunlarının aynı olduğunu gö-
rerek diyoruz ki; Ardahan'da yazıp
başımıza işler açmaktansa, daha evrensel
olup alacaksak büyük işler almalıyız bu be-

lalı başımıza..
Ne gerek var bu küçük kente yazıp da

başımıza işler açarak adliye kapılarından
ayrılamıyarak kendimizi yormaya.

Biz bundan sonra Zambiya'yı, Angola'yı
ve uzak diyarlarda olan perişan halkları
yazmalıyız.

'Onlarında, yolları, suları yok, onlarında
sınır kapıları sorunu var, onlarda bizim
gibi siyasilerinin ilgisizliği, sivil toplumları-
nın duyarsızlığı var.' diyerek.

Hem onları yazarken sanırım davalar
edilip, mahkemelik olmayız, tekzip yeme-
yiz, gazetemizi toplattırmayız sadece bir
iddia yüzünden milyonluk cezalar almayız
belki de..

Evet şu Zambiya'da neler oluyor bir ba-
kalım, hem de nerede olduğunu ve nüfusu-
nun ne olduğunu, kimlerin yaşadığını

öğreniriz değil mi?
Zambiya Cumhuriyeti, Güney Afrika'da,

denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Demo-
kratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Ma-
lavi, Mozambik, Zimbabve, Botsvana,
Namibya ve Angola ile komşudur. Adını
Zambezi Irmağından alır, eski adı Kuzey
Rodezya'dır. Ülke yüksek platolardan ve
kısmen dağlardan oluşur, tropikal iklimi
vardır. Nüfusun yüzde 70'inden fazlası yok-
suldur. HIV/AIDS, en büyük sağlık sorun-
larından biridir. Zambiya'da 630.000
AIDS öksüzü çocuk vardır (Eylül 2005).
Ülkenin ekonomik geliri büyük ölçüde
bakır madenlerine dayana gelmiştir. Ancak
yatırımların azlığı nedeniyle bakıra bağım-
lılıktan kurtulmak için 2000'li yıllarla bir-
likte tarım, turizm, elmas ve su gücü
alanlarında projeler geliştirilmektedir.

Zambiya'da neler oluyor?
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var
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Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü,
ekiplerinin Ocak ayından bu yana yaptığı
dilenci operasyonlarında 2 bin 473 
profesyonel dilenci yakalandı. Aralarında
68 Suriyeli mültecinin de bulunduğu, 
dilencilerin üzerinden toplamda 46 bin
lira ele geçirildi. Ekiplerin yakaladığı 
dilenciler yöntemleri dikkat çekerken,
şüpheli bir kadın kucağında bezlerden
yaptığı sahte bebekle dilenirken
yakalandı.

BEZDEN SAHTE
BEBEK YAPMIS!

UFUK ÇOBAN

Ataşehir’de özel 
okul protestosu

Türkiye genelinde birçok
şubesi olan özel bir okulda,
öğretmenlerin maaşlarının

aylardır ödenmemesini protesto eden
bir grup veli ve öğrenci, okulun Ataşe-
hir'de bulunan genel müdürlük binası
önünde toplandı. Gruptakiler slogan-
lar atıp, eylem yaptı. Yağmurlu havaya
aldırış etmeden ellerindeki dövizlerle
genel müdürlük önünde bekleyen veli-
ler yetkililerden çözüm bulmasını is-
tedi. Veliler daha sonra okulun
önünden ayrıldı.

Diyecek bir şey bulamıyorum

Öğrenci velisi avukat Semih Atik,
"Mağduruz, gerçekten mağduruz. Ba-
zıları şöyle düşünebiliyor, 'özel okula
veriyorsunuz paranız var.' değil. Lük-
sümüzden kesiyoruz, kıt kanaat arttı-
rıp çocuğumuz adam gibi bir eğitim
görsün. Ama sonucuna bakıyorsunuz
köklü bir okulu adam alıyor inşaat fir-
masına aktarıyor paraları. Senin çocu-
ğunun eğitimi umurunda değil. 70 bin
tane çocuk söz konusu. Günahtır ya
diyecek kelime bulamıyorum. Bizim

öğretmenimiz inanılmaz idealist bir
insan. Ben son dakikaya kadar, son
aşamaya kadar, kapanana kadar ben
çocuklarımı bırakmayacağım, eğiti-
mimi vereceğim diyor. Çocuğuma
akşam soruyorum ne yaptınız diye,
'akşama kadar oyun oynadık' diyor.
'Sadece bir öğretmenimiz geldi, başka
gelen yok' diyor. İngilizce öğretmeni-
miz rapor aldı. Bir tek sınıf öğretmeni-
miz ders veriyor bize" dedi.

Biz de mağdur oluyoruz

Başka bir velisi emekli fizik öğretmeni
Emel Güçlü ise, "Biliyorsunuz aylardır
öğretmenlerimizin maaşı ödenmiyor.

Biz peşin olarak önümüzdeki yılın üc-
retini bile ödemiş olan velileriz bu-
rada. Çocuklarımız çok mağdur bizler
mağduruz, öğretmenlerimiz mağdur
en başta. Onların mağduriyeti tabi ki
bize yansıyor. Canla başla çalışıyorlar,
hiç ücret almadan. Diğer özel okullar-
dan arıyorlar, gelin bize kayıt yaptırın
diye. Yani bir de onlarla uğraşıyoruz
ayrıca. Böyle bir belirsizlik var. Bunun
bir an önce sonlandırılmasını istiyo-
ruz. Ben kendim de emekli fizik öğret-
meniyim. Öğretmenlerimizin bu
çabasını çok takdir ediyorum. Ama
nereye kadar. Öğretmen olduğum için
empati yapabiliyorum” dedi. DHA

Ataşehir'de veliler ve öğrenciler özel bir okulun genel müdürlük binası önünde toplanarak öğretmenlerinin
maaşlarının aylardır ödenmediği gerekçesiyle yağmurlu havaya aldırış etmeden eylem yaptı

Ayakkabının 10 bin yıllık tarihi
AyAkkAbı in-
sanlık tarihi ile
birlikte doğa ko-

şullarından korunmak ve ör-
tünmek amacı ile giyim
kuşamın önemli bir parçası
olarak insanoğlunun ayakla-
rını korumakla kalmamış,
zaman içinde, toplumsal
statü, milliyet, meslek, rütbe
gibi birçok konumun ana

göstergesi oldu. Büyükçek-
mece Belediyesi’nin ev sahip-
liğinde Dünya Kostümleri
Müzesi’nde düzenlenen
“Ayakkabının On Bin Yıllık
Tarihi” seminerine vatandaş-
lar yoğun ilgi gösterdi. 

Tarihsel süreci anlatıldı

Arel Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Dr. Ceyhun Ber-

kol’un konuşmacı olduğu se-
minerde ayakkabının insan-
lık tarihi ile başladığına
dikkat çekildi. Ayakkabının
sadece bir giyim kuşam par-
çası veya korunma amaçlı
olmadığına dikkat çeken Ber-
kol, binlerce yıllık tarihsel sü-
reçte ayakkabının aynı
zamanda da statü göstergesi
olduğunu ifade etti.

Sahte bebekle yakalanan
dilenci, vatandaşların
tepkisini topladı.
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Ankara ve Diyarbakır'da

iki çocuğun şırınga
şeklindeki çikolatanın

kapağının boğazına
kaçması sonucu hayatını
kaybetmesi üzerine okul

kantinlerinde denetim
yapıldı. Ümraniye'de

zabıta ekipleri bir okulun
yakınındaki bakkalda

bulunan şırınga çikolata-
lara işlem yapılarak
yediemine götürdü

A nkara Keçiören'de kantinden aldığı
şırınga şeklindeki çikolatanın kapa-
ğının nefes borusuna takılması so-

nucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Mert
Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturma
sürerken, bir acı haber de Diyarbakır'dan
geldi. Yenişehir ilçesinde 7 yaşındaki Umut
Bilgi, 9 gün önce boğazına kaçtığı iddia edi-
len şırınga şeklindeki çikolata kapağı nede-
niyle öldü. İki çocuğun ölümü sonrası okul
kantinleri ve okulların yakınlarındaki bakkal-
larda denetimler artırıldı.

Tüm kantinler denetleniyor

Ümraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Mü-
dürlüğü ekipleri; Ahmet Cevdet Paşa İlk-
okulu, İnkılap İlkokulu, Şehit Köksal Karmil
Ortaokulu kantinleriyle, okullara yakın bulu-
nan bakkal ve kırtasiyelerde denetim gerçek-
leştirdi. Denetimlerde şırınga çikolata satışı
yapılıp yapılmadığı araştırılırken diğer ürün-
ler de incelendi. Kantinlerin ruhsatları da
kontrol edildi. Zabıta memuru Gülali Sür-
gün, kantin ve bakkallarda gerçekleştirilen
denetimle ilgili, "Tüm okul ve kantinleri de-
netliyoruz. O ürünü bulduğumuz zaman
yasal işlem yapıyoruz. Bulunan yerlerde
yasal işlem sonrası yediemine alacağız. Ge-
rekli mercilere de bildirilecek. Özellikle aradı-
ğımız 'şırınga çikolata' ve buna benzer
oyuncak türü çikolata, şekerler. Ayrıca ruh-
satları kontrol ediyoruz. Gıda ürünlerinde ta-
rihi geçmiş ürün var mı diye de inceleme
yapıyoruz" diye konuştu. 

Daha önce şırınga çikolata yedim

Denetimin yapıldığı bir okuldaki öğrenci
daha önce bakkaldan aldığı şırınga çikola-
tayı yediğini ifade ederek, "Bakkaldan almış-
tım. Kapağını açınca içinde jelatin var.
Jelatini çıkardıktan sonra şırıngasına bastır-
dığında boğazına takılabiliyor" diye konuştu.
Veli Ercan Ede, denetimlerin artırılması ge-
rektiğini ifade ederek, "Denetimlerin artırıl-

ması gerekiyor. İki çocuğumuz vefat etti.
Bunun bu zamana kadar yapılması gereki-
yordu. Denetimlerin kantinlerde yeteri kadar
yapıldığını zannetmiyorum" diye konuştu.

Oyun hamuru için de işlem yapıldı

Ümraniye'de gerçekleştirilen denetim sıra-
sında okul yakınında bulunan bir bakkala
giren ekipler 'şırınga çikolata' satışı yapıldı-
ğını tespit etti. Bakkalın ruhsatı incelenirken,

şırınga çikolatalar yapılan yasal işlem son-
rası yediemine götürüldü. Zabıta müdür-
lüğü ekipleri, satışın yapıldığı yer hakkında
ilgili kurumlara bilgi verileceğini belirtti. Za-
bıta müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında
bir okulun karşısında bulunan kırtasiyede
satılan 'slime oyun hamuru' hakkında da
yasal işlem yaptı. Satışının zararlı olduğu
gerekçesiyle hamurlar toplanarak yediemine
götürüldü. DHA

OLUM SACAN 
CIKOLATALARI 
TOPLADILAR

Bizim icin sınır yok!
Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği Adıyaman, Gaziantep, Kahta ve Malatya’nın
Darende ilçesinde 2 bin engelli ve yetim çocuğa mont ve bot yardımında bulundu. Samyeli
Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği Başkanı Bahattin Demir, "Bizim için sınır yok” dedi

Samyeli Engelsiz Yaşam ve
Eğitim Derneği "Sevgi Sınır Ta-
nımaz 2 Konvoyu" ile çocukların

yüzünü güldürdü. Adıyaman merkezde
Şehit Cem Özgül Ortaokulu’nda, Kahta il-
çesinde Şehit Murat Toprak Ortaoku-
lu'nda, Gaziantep’te 23 Nisan
Ortaokulu’nda ve Darende’de Rehabilitas-
yon Merkezi’nde düzenlenen törenlerle öğ-
rencilere kışlık mont, bot, kazak, pantolon
ve eşofman hediye edildi. Samyeli Engelsiz
Yaşam ve Eğitim Derneği, Darende Ağıl-
yazı Köyleri Yardımlaşma Derneği Güven
Rehabilitasyon Merkezi, Adıyamanlılar
Vakfı, İHH iş birliğinde bu yardımları da-
ğıttı. 

Her daim onların yanındayız

Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği
Başkanı Bahattin Demir dağıtım esnasında
yaptığı konuşmada, "Bizim için sınır yok,
hangi coğrafyada hüzün varsa kalbine do-
kunulması gereken bir çocuk varsa biz orda
oluruz. Bu fikri her daim kendimize hayat
felsefesi olarak benimsedik. Bu yetim ve en-
gelli çocuklarımızla buluşmanın mutlulu-
ğunu anlatacak tek bir satır yok. Dernek
olarak Türkiye'nin her bir yerindeki bütün
çocuklar bizimde çocuklarımızdır. Onların
tüm haklarının savunucusu olarak her

daim onların yanındayız" diye konuştu. 

Herkese sorumluluk düşüyor

Malatya’nın Darende İlçesindeki Rehabili-
tasyon merkezinde düzenlenen programda
konuşan Rehabilitasyon Merkezi Müdürü
Veysel Ser, Sevgi Sınır Tanımaz projesi kap-
samında İstanbul’dan gelerek Darende’de
eğitim gören Rehabilitasyon merkezi öğ-
rencilerine hediyeler dağıtan dernek baş-
kanları Bahattin Demir, Ali Güneş ve
Hulusi Eser’e teşekkür etti. İstanbul’da faa-

liyet gösteren Darende Ağılyazı Köyleri
Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Güneş
ise Malatya ve Darende’de olmaktan
mutlu olduklarını söyledi. Güneş, “Toplu-
mun ayrılmaz bir parçası olan özel bireyle-
rin umutlu ve geleceğe güvenle
bakabilmelerini sağlayacak imkanlara ka-
vuşturulmasında sivil toplum kuruluşlarına
ve sorumluluk taşıyan her insana görev
düşmektedir o yüzden bizler buradayız bu
kardeşlerimizle birlikteyiz” şeklinde ko-
nuştu. BARIŞ KIŞ

Proje kapsamında getirilen hediyeler öğrencilere dağıtıldı ve oyun
havaları eşliğinde halaylar sergilenerek etkinlikler sona erdi.

Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, İstanbul Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nu ziyaret etti. Sulta-
nahmet’teki Tunuslu Hayreddin
Paşa Konağı’nda gerçekleşen zi-
yarette Başkan Kadir Albayrak’ın
yanı sıra; Saray Belediye Başkanı
Özgen Erkiş, Çerkezköy Belediye
Başkanı Vahap Akay, Ergene Be-
lediye Başkanı Rasim Yüksel,
Muratlı Belediye Başkanı Nebi
Tepe, Malkara Belediye Başkanı
Ulaş Yurdakul, Şarköy Belediye

Başkanı Alpay Var, Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediyesi Meclis Baş-
kan Vekili Münür Karaevli, Çorlu
Belediyesi Meclis Başkan Vekili
Hasan Toprak ve TESKİ Yöne-
tim Kurulu Üyesi Fehmi Alta-
yoğlu da hazır bulundu.

Fikir teatisinde bulunduk

Ziyarette Tekirdağ ve İstanbul
Büyükşehir Belediyelerinin ger-
çekleştirdiği çalışmalar hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret sonunda açıklama yapan
Başkan Albayrak, İstanbul Bele-

diye Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nu 7 ilçe belediye başkanı ile
birlikte ziyaret ettiklerini belirte-
rek; “Sayın Ekrem İmamoğlu ile
daha önce de bir araya gelme fır-
satımız oldu. Kendisi ile hayata
geçireceğimiz ortak projelerle il-
gili görüş alışverişinde bulunduk.
Ekrem İmamoğlu’na nezaketi ve
misafirperverliği için teşekkür
ediyorum” dedi. Başkan Kadir
Albayrak ayrıca, günün anısına
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na
vazo hediye etti. İRFAN DEMİR

İmamoğlu’nu ziyaret ettiler

Ümraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri ilçedeki okulların
kantinlerinde yaptıkları incelemeler sonrası söz konusu ürünü topladı.

İmamoğlu yine 
Kaftancıoğlu'nu destekleyecek...

CHP Çatalca ve Silivri’yi 
iyi düşünmeli

F ırsat buldukça Cumhuriyet Halk Parti-
si'nin kurultay yolundaki gelişmelerini
ve kulis bilgilerini yazmaya çalışıyoruz.

Son olarak CHP MYK'sı adına Genel Baş-
kan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muhar-
rem Erkek'in  imzalarıyla hazırlanıp il ve ilçe
örgütlerine gönderilen genelgeden ve CHP 
Silivri ve Çatalca'nın ilçe başkan adaylarından
bahsedeceğim.

Genelge takvimine göre,  ilçe kongresi de-
lege seçimlerinin tamamlanmasının ardından
ilçe kongreleri için 14 Aralık 2019 – 27 Ocak
2020 tarihleri arası; il kongreleri için ise 3
Şubat 2020 – 2 Mart 2020 tarihleri arası 
belirtilmiş. 

Büyük Kurultayın ise Nisan, en geç Mayıs
2020'de olacağı biçiminde yorumlanıyor.

*
Daha sonra tüm teşkilatlara kitapçık olarak

gönderilecek bu genelgeyi partililerin iyi oku-
yup anlamasında fayda var.

Kimler doğal delege?
Kimler nerelere aday olabilir?
Belediye meclis üyeleri ilçe ve il

yönetimlerine aday olabilirler mi?
Cinsiyet ve yaş kotası üzerinde oranları

neler?
Gibi bir çok konuda bu genelge ve kitapçık

partilileri aydınlatmış olacak.

İmamoğlu yine Kaftancıoğlu'nu 
destekleyecek

Aslına bakarsanız CHP'nin ilçe ve il kon-
greleri hep CHP'deki geleceğe dair hem de ül-
kenin siyasi ortamında önemli bir yere sahip
olmasıyla Türkiye siyasetinin geleceğine dair
belirleyici sonuçlar doğuracaktır.

Örneğin CHP İstanbul'da il başkanı olarak
Canan Kaftancıoğlu ile devam etmesi demek
Kaftancıoğlu'nun o koltuğa gelmesinde önemli
bir pay sahibi olan İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nun partide daha da güçlenmesi anlamı
taşıyacak.

Hayır Kaftancıoğlu aday olmadı veya aday
oldu kaybetti bu defa da İmamoğlu az da olsa
puan kaybeder-
ken CHP Genel
Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu 
gücüne güç 
katmış olacak.

Sakın bana
canım Canan
Kaftancıoğlu ile
Ekrem İma-
moğlu arasında
gerilme oldu,
sorun var diye
çıkışmasın
kimse.

Daha 1 Ekim
2019 günkü
yazım orada 
duruyor.

Bakın o gün
bu ifadelere yer
vermişim ve aynı
şekilde bu ifade-
lerimin 
arkasındayım:

'...  İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tanıyan birisi
olarak, İmamoğlu'nun evet hatalı durumda
kim yaparsa yapsın o hatayı, gereken şekilde
tepkisini koyacağını ama yola çıktıklarını asla
yolda buldukları ile değişecek bir yapıda 
olmadığını da söylemeliyim. Hani bırakalım
CHP'nin İstanbul'da seçimi kazanmasında en
büyük etkisi olanlardan birisi olduğunu. Hele
hele dokuz yıldan fazla ceza alan, CHP'nin ta-
banından büyük halk desteği gören bir kişiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun asla 
sırtını dönmeyeceğini de buradan 
belirtmeliyim...'

*

Çatalca Halil Gök'ü arayabilir

CHP İstanbul'da bir yönetim değişikliğinin
genel merkeze, MYK'ya PM'ye etki edeceği
gibi CHP dışındaki elini avuçlayarak bekleyen
diğer siyasi partilerin eline de önemli kozlar
verecektir.

İl bazında durum böyleyken bazı ilçelere 
de değinelim.

Örneğin bir Çatalca ve Silivri 31 Mart 
seçimlerinde ciddi bir şekilde hüsran yaşadı
CHP.

Şimdi bu iki ilçemiz de yeni ilçe başkanı ve
yeni yönetim seçimlerinde çok ama çok 
dikkatli olmalı.

Zira bir sonraki genel ve yerel seçimlerin

hazırlıklarının temelini bu 
yönetimler oluşturacak.

Üye yapılanması.
Parti ile ilçe halkı diyaloğu.
Parti ile İBB diyaloğu.
Partinin ilçede yeniden iktidar olmak için

yapılması gerekenler.
Bütün bunlar yeni ilçe örgütünün 

çalışmalarına, ilişkilerine, çabalarına, 
konsantrasyonuna bağlı kalacak.

Durum böyleyken CHP Çatalca'nın mevcut
ilçe başkanı Halil Gök ve ekibi başarısız mı?

Evet 31 Mart'ta başarısız oldu.
Suna Göçengil başkanlığındaki CHP Silivri

başarısız mı evet başarısız.
Peki bu yönetimler başarısızken yeni ilçe

başkanlarının, yeni yönetimlerin daha başarılı,
daha organize, daha sistemli çalışan bir 
ekip olması gerekmiyor mu?

Evet gerekiyor.
Göçengil zaten belli ki başarısızlığını 

kabullenmiş ve aday olacağını açıklamamış.
Ancak Halil Gök adaylığını açıklayarak bir

anlamda hem diğer aday adaylarına bakarak
benden daha başarılı olmazlar falan demek 
istiyor.

Hem de kim bilir belki de ilçede başarısız
olduk ama İBB'de ilçede birinci parti olduk di-
yerek başarısız olduklarını düşünmüyorlardır.

Mehmet Çoban CHP Çatalca'ya 
artı ne katabilir?
CHP Çatalca'nın elinde şimdi ne var; Halil

Gök gibi Cem Kara'nın oraya getirdiği bir
isim.

Halil Gök iyi kötü iki dönem ilçe başkanlığı
yaptı ve ilçedeki yerel seçim başarısızlığı 
dışında aslında ciddi organizasyonlara imza
atan, önemli durumlarda tepkisini ortaya
koyan bir yönetim sergiledi.

Peki.
Halil Gök başarısız.
Kim diğer aday adayı Mimar 

Mehmet Çoban.
Mehmet Çoban'ın şimdiye kadarki yaşan-

mışlığı içerisinde
mimar olması
dışında insanlara 
anlatacağı hangi
başarı hikayeleri
var?

Cumhuriyet
Halk Partisi al-
tında olsun, Ça-
talca nezdinde
olsun, mesleki 
anlamda olsun.

En azından
belki de ben 
bilmiyorum.

Lütfen cevap
hakkını kullansın
bu köşeden her 
dediğini yazmak
zorundayım.

Ne kadar siyasi
deneyimi var?

CHP Çatalca'yı
harekete geçirecek
ne gibi projeleri
var, planları var?

Günümüzde ne yazık ki başarılı başarısız
kıstası anlamında akla ilk gelen şeylerden
birisi de sosyal medya hesapları.

Mehmet Çoban'ın sosyal medya 
hesaplarına şöyle bir göz attım.

Twittir'da sadece aday adayı olunca üç beş
paylaşımı var.

Facebook'da da  o kadar.
İyi de aday adayı olmazsa bir insanın 

ilçesi için, ülkesi için, insanlık için diyecek
birşeyi yok mu?

*
Kısacası CHP Çatalca ve CHP'nin oy 

patlaması yapmasına rağmen 31 Mart 
seçimlerinde iktidarı kaybeden bütün ilçeler
önümüzdeki kongrelerde çok daha fazla 
düşünmeli.

Tartmalı.
Hesap etmeli.
Yarın pişmanlık hiç kimseye fayda 

sağlamaz.
Ayrıca bu yazı Mehmet Çoban gibi aday

adayı kişilere de umarız fayda sağlar.
Onlar da iyi tartmalı, düşünmeli, ölçmeli

biçmeli.
Hani ben hep şuna inanmışımdır.
Bir insan önce kendi kendine görev 

biçmeli, puan vermeli, gücünü ölçmeli.
Üçüncü kişiler her zaman doğruyu 

söylemeyebilirler...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1
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Bakanlıktan yapı-
lan yazılı açıkla-
mada, Almanya'nın,

iki Rus diplomatı sınır dışı et-
tiği anımsatıldı. Almanya'ya
yönelik protesto notasının Al-
manya'nın Moskova Büyükel-
çisi Geza Andreas von Geyr'e
verildiği kaydedilen açıkla-
mada, "Rusya, mütekabiliyet
gereği Almanya'nın Moskova

Büyükelçiliğinde çalışan iki
diplomatı istenmeyen kişi ola-
rak ilan etme kararı aldı. Diplo-
matların 7 gün içerisinde ülkeyi
terk etmeleri gerekiyor." ifadele-
rine yer verildi. Almanya, geçen
hafta, Berlin'de Rus ve Gürcü
vatandaşlığına sahip Tornike
K.'nin öldürülmesiyle bağlantılı
olarak Rusya'nın Berlin Büyük-
elçiliğinde istihbaratçı olduğu

iddia edilen 2 diplomatı sınır
dışı etmişti. Berlin'de yaşayan
Tornike K. 23 Ağustos'ta Tier-
garten Parkı'nda silahla vurula-
rak öldürülmüştü. Cinayet
zanlısı Rus vatandaşı Vadim K.
gözaltına alınmış, olayda kulla-
nılan silah da ele geçirilmişti.
Tornike K.'nın Çeçenistan'da
Rusya'ya karşı mücadele ettiği
ileri sürülmüştü.

DIŞ HABER

İsrail, koalisyon
hükümetinin yine

kurulamaması
nedeniyle

tarihinin en
büyük siyasi 
krizlerinden
biriyle karşı

karşıya.
Başbakan 

Netanyahu 
ise deyim

yerindeyse
topun ağzında

IsrAIl krIze gIrDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 
Almanya'nın Moskova 

Büyükelçiliğinde çalışan 
2 diplomatı "istenmeyen kişi"

ilan ederek bir hafta içinde 
ülkeyi terk etmelerini istedi

Rusya: DeRhal ülkemizi teRk eDin!

Ü lkede 17 Eylül'de yapılan ikinci
erken seçime rağmen koalisyon
hükümeti oluşturulamadı ve İsrail

Meclisi bir kez daha erken seçime gitmek
zorunda kaldı. Mecliste sabaha karşı yapı-
lan oylamanın ardından erken seçimin 2
Mart’ta düzenlenmesi kararlaştırıldı. İsrailli
seçmenler son bir yıl içinde 3. kez sandık
başına gitmeye hazırlanırken son kamuoyu
yoklamaları yeni seçimden çıkacak sonuçla-
rın da ülkedeki koalisyon krizine çözüm ol-
mayacağını ortaya koyuyor.

Her şey Gazze'yle başladı

Ülkenin son bir yılına damga vuran koalis-
yon krizi, İsrail'in abluka altındaki Gazze
Şeridi’ne Kasım 2018'de düzenlediği ve iki
gün süren saldırının ardından Hamas ile
varılan ateşkesle patlak verdi.
Ateşkese tepki gösteren Binyamin Netan-
yahu liderliğindeki koalisyonun ortağı İsrail
Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Ba-
kanı Avigdor Liberman 14 Kasım 2018’de
istifa ederek hükümetten ayrıldı. Liber-
man’ın partisinin koalisyondan ayrılması-
nın ardından Netanyahu liderliğindeki
koalisyon hükümetinin Meclisteki sandalye
sayısı güvenoyu için sınır kabul edilen 61'e
düştü. Netanyahu hükümeti, Liberman’ın
istifasından sonra 24 Aralık 2018'de erken
seçim kararı aldı. Seçimler 9 Nisan 2019'da
yapılırken, siyasete yeni atılan eski İsrail Ge-
nelkurmay Başkanı Benny Gantz ve eski
gazeteci Yair Lapid’in kurduğu Mavi-Beyaz
İttifakı, kuruluşunun üzerinden aylar geç-
mesine rağmen Netanyahu’ya rakip oldu.
Ancak seçimlerde, hiçbir parti tek başına ik-
tidara gelebilmek için gerekli 61 milletveki-
lini, 120 sandalyeli Meclise gönderemedi.
Ne Netanyahu liderliğindeki Likud’un ba-
şını çektiği sağ blok ne de Gantz’ın lideri ol-
duğu Mavi-Beyaz’ın önderliğindeki sol blok
61 milletvekiline ulaşabildi.

Liberman intikam mı alıyor?

Netanyahu’nun Gazze politikasını eleştire-
rek Savunma Bakanlığından istifa eden Li-
berman’ın partisi beklentilerin aksine 5
milletvekiliyle Meclise girmeyi başardı. Li-
kud’un öncülüğündeki sağ ittifakın millet-
vekili sayısının 60’ta kalması nedeniyle
Netanyahu istemeyerek de olsa hükümeti-
nin yıkılmasına neden olan eski ortağı Li-

berman’ın kapısını çalmak zorunda kaldı.
Liberman, koalisyona katılmak için sağ
blokta yer alan Ultra-Ortodoks Şas ve
Birleşik Tevrat partilerinin karşı çıktığı zo-
runlu askerlik yasa tasarısının Meclisten
geçmesini şart koştu. Netanyahu deyim
yerindeyse iki arada bir derede kaldı. Zo-
runlu askerlik yasası Meclise gelirse Şas
ve Birleşik Tevrat koalisyona destek ver-
meyeceğini açıklarken, Liberman da söz
konusu tasarı kabul edilmeden hükümette
yer almayacağını ifade etti. Sonunda Ne-
tanyahu kendisine tanınan sürede hükü-
meti kurma konusunda başarısız oldu ve
koalisyonu oluşturma görevinin rakibi
Gantz’a verilmesine engel olmak için 30
Mayıs’ta Meclisten erken seçim kararı çı-
karttı.

Seçimde de sonuç değişmedi

Meclisin kararının ardından İsrail’deki
seçmenler yaklaşık altı ay içinde ikinci kez
düzenlenen erken seçimde sandık başına
gitti. Önceki seçimde olduğu gibi 17 Ey-
lül’de de yarış, Netanyahu ile Gantz ara-
sında geçti. Gantz liderliğindeki
Mavi-Beyaz İttifakı seçimi az farkla da
olsa önde tamamlarken, Netanyahu’nun
partisi Likud ikinci sıraya düştü. Liber-
man’ın partisi ise seçim kampanyası süre-
since Netanyahu’nun hedef almasına
rağmen oylarını artırarak beşinci oldu. Bu
seçimde de sağ ve sol blok, koalisyon hü-
kümetinin güvenoyu için gerekli 61 millet-
vekiline ulaşamadı. İsrail Cumhurbaşkanı
Reuven Rivlin, 25 Eylül’de partisi ikinci
olsa da Meclise giren 3 sağ partinin deste-
ğini alan Netanyahu’ya hükümeti kurma
görevini verdi. Ancak Netanyahu nisan-
daki seçimlerin ardından olduğu gibi ye-
terli çoğunluğu sağlayamadığı için
koalisyon hükümetini kuramadı. Cum-
hurbaşkanı Rivlin, 23 Ekim'de bu kez hü-
kümeti kurma görevini Mavi-Beyaz'ın
lideri Gantz’a verdi. Gantz da Netanyahu
gibi gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için
kendisine tanınan dört haftalık sürenin
dolmasına saatler kala hükümeti kurma
görevini Rivlin’e iade etti.

Partiler konusunda anlaşamadılar

Ülkede 17 Eylül’de yapılan seçimlerin ar-
dından beklenti, Netanyahu ve Gantz’ın

birlik hükümeti kuracağı yönündeydi. Se-
çimlerin ardından Netanyahu ve Gantz,
birlik hükümeti kurmak için birçok kez bir
araya geldi. İsrail basınına göre iki lider,
dönüşümlü başbakanlıkta görevi ilk yıl
kimin yapacağı ve Ultra-Ortodoks Yahu-
dileri temsil eden partilerin koalisyonda
yer alıp almayacağı konusunda anlaşa-
madı. Bu nedenle görüşmelerde ilerleme
sağlanamadı. İki lider de hükümetin ilk
görev yılında başbakanlık görevinin kendi-
sinde olması konusunda ısrar etti. Netan-
yahu ayrıca Ultra-Ortodoks Yahudilerin
partileri Şas ve Birleşik Tevrat’ın olası
koalisyonda yer almasında ısrar ederken,
Gantz buna karşı çıktı. Gantz ayrıca, İs-
rail Başsavcısı Avichai Mandelblit’ın yol-
suzluk dosyaları nedeniyle hakkında dava
açılmasına karar verdiği Netanyahu’nun
Meclisten dokunulmazlık talep ettiğini,
bu nedenle koalisyon görüşmelerinin 

başarısız olduğunu açıkladı.

İsrail tarihinde ilk

Netanyahu ve Gantz’ın koalisyon hükü-
metini kurmakta başarısız olmasının ar-
dından Cumhurbaşkanı Rivlin, 21
Kasım’da görevi Meclise verdi. Böylelikle
İsrail tarihinde ilk kez koalisyon kurula-
maması nedeniyle hükümeti kurma görevi
Meclise verildi. Tanınan 20 günlük sürede
koalisyonu kuracak bir milletvekilinin ismi
üzerinde anlaşma sağlanamaması üzerine
dün gece yarısı Meclis otomatik olarak
feshedildi ve erken seçim kesinleşti. Yasa-
lar gereği erken seçimin en erken 90 gün
içinde yapılması gerekiyordu ve bu tarih
10 Mart'a denk geliyordu. Ancak bu tari-
hin, Yahudilerin Purim Bayramı'na denk
gelmesi üzerine sabaha karşı Mecliste ya-
pılan oylamanın ardından seçimin 2 Mart
2020'de düzenlenmesi kararlaştırıldı.DHA

Sonuçlar değişmeyecek

Meclisin erken seçim kararından gün-
ler önce İsrail basını kamuoyu yokla-
malarına başladı. Kanal 13
televizyonunun pazartesi yayımladığı
kamuoyu yoklamasına göre, yeni erken
seçimden Gantz’ın partisi Mavi-Be-
yaz'ın 37 milletvekiliyle birinci çık-
ması, Netanyahu’nun partisi Likud'un
ise 33 sandalyeyle ikinci olması bekle-
niyor. Mavi-Beyaz ile Likud arasındaki
fark artsa da Meclisteki sağ ve sol
blok, koalisyon hükümetini kurmak

için gerekli 61 milletvekili sayısına
yine ulaşamıyor. Kanal 13'ün anketine
göre, Likud liderliğindeki sağ partiler
kan kaybederek 55 sandalyeden 52’ye
düşerken, Mavi-Beyaz önderliğindeki
sol blok milletvekili sayısını 44’ten
47’ye çıkarıyor. Ancak her iki blokun
da koalisyon hükümetini kurmak için
gerekli 61 milletvekiline ulaşamaması
nedeniyle yeni seçimin ardından İs-
rail’in koalisyon kriziyle yeniden karşı
karşıya kalabileceği yorumu yapılıyor.

Avukat & Doktor
savaşı kanlı bitti
Pakistan’da bir doktorun, avukatlarla alay ettiği bir
videonun sosyal medyada paylaşılmasından sonra
avukatlar doktoru protesto etmek için hastaneye
gitti. Ancak avukatların protestosu hastane
baskınına dönüştü ve olayda 3 kişi hayatını kaybetti

Geo TV haber kanalının haberine
göre, Pencap Barosu (PBC) Başkan
Yardımcısı Shahnawaz İsmail, viral

olan bir videoya tepki göstermek için avukatların
Lahor şehrindeki hastaneye saldırdığını açıkladı.
Açıklamada, doktorların ve Pencap Kardiyoloji
Enstitüsü (PIC) çalışanlarının, hastaneye anne-
sini getirmiş bir avukatı darp ettiği ve doktorların
ihmali yüzünden avukatın annesinin sağlının kö-
tüye gittiği bilgisi de yer aldı. İsmail ayrıca, viral
olan videonun sorumluları hakkında suç duyuru-
sunda bulunduklarını, ancak polisin kimseyi göz-
altına almadığını da sözlerin ekledi.

Hastalara kadar saldırdılar

Olaylara neden olan videoda, doktorların avukat-
larla alay ettiği ve avukatların darp edilmesiyle il-
gili bir bölüm bulunurken, hastaneye giden
avukatların doktorlara ve hastalara saldırdığı bu-
nunla birlikte hastanedeki ekipmanlara da zarar
verdiği belirtildi. Avukatlar ve doktorlar arasında
çıkan arbedeye polisin göz yaşartıcı gaz ve cop-
larla müdahale ettiği ve 2 saat süren olaylarda,
avukatların bir de polis aracını ateşe verdiği belir-
tildi. Ayrıca, Pencap Eyaleti Enformasyon Bakanı
Feyyaz Çohan’ın da olayların yaşandığı hasta-
neye geldiği ve avukatların hedefi haline gelerek
tartaklandığı açıklandı. Öte yandan, avukatların
doktorlara saldırması nedeniyle bazı hastaların
doktorsuz kaldığı ve müdahale edilemeyen 3 has-
tanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu ne biçim
barış elçisi!
Hollanda’nın başkenti Lahey’de Myanmar
ordusunun Müslümanlara soykırım yaptığı
gerekçesiyle açılan davada Nobel Barış Ödülü
sahibi ve insan hakları savunucusu Aung San
Suu Kyi, Myanmar lehinde tanıklık yaptı

Gambiya devleti tarafından Myan-
mar’ın Arakan eyaletinde yaşayan
Müslümanlara, Myanmar ordusu ta-

rafından soykırım yapıldığı gerekçesiyle La-
hey’deki Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet
Divanı’nda açılan davanın ilk duruşması dün ya-
pıldı. Davada bugün Nobel Barış Ödülü sahibi ve
insan hakları savunucusu Aung San Suu Kyi,
Myanmar’ı savunarak “Gambiya, Arakan eyale-
tindeki gerçek durumun eksik ve yanıltıcı bir res-
mini ortaya koydu. Yanlış yapmakla suçlanan
askerleri ve memurları aktif olarak araştıran, so-
ruşturan ve cezalandıran bir devletin soykırım ni-
yeti olabilir mi?” dedi. Suu Kyi’nin temsilcileri
daha önce yaptıkları açıklamada Myanmar dev-
letini ve milli çıkarları savunacağını belirtmişlerdi. 

Kitaplara bile konu olmuştu

Aung San Suu Kyi, 1990 yılında Myanmar askeri
diktatörlüğüne karşı gösterdiği barışçıl ve şiddet-
siz mücadeleyle birçok düşünce özgürlüğü ödülü
almış ve 1991 Yılında Nobel Barış Ödülü kazan-
mıştı. 1990 genel seçimlerin sonucunda ülkenin
başbakanı olmaya hak kazanmış ama Myanmar
askeri cuntası tarafından gözaltında tutulduğu
için göreve gelememişti.

İtalya’nın kuzeyinde yer alan
Piacenza kentinde yer alan
Galleria d'arte moderna Ricci

Oddi Sanat Galerisi’nde meydana gelen
olay, müze çalışanları ve sanatseverleri şa-
şırttı. Müzeden 22 yıl 9 ay önce çalınan,
Avusturyalı ressam Gustav Klimt’e ait ‘Bir
Leydi’nin Portresi (Portrait of a Lady)’
isimli tablonun bu süre boyunca sanat ga-
lerisinde olduğu ortaya çıktı. Galeride gö-

revli bir temizlikçinin, galerinin çevresinde
temizlik yaptığı sırada, dış duvardaki ka-
paklı bölümü açtığı ve burada siyah bir
beze sarılı halde tabloyu bulduğu belirtildi.
Yerel medya temizlik görevlisinin çöpe at-
mayı düşündüğü tabloyu, galeriden bir uz-
manın fark ettiğini ve yapılan incelemede
tablonun 22 yıl önce müzeden çalınan
Gustav Klimt’in ‘Bir Leydi’nin Portresi’
adlı eseri olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili

polisin başlattığı incelemelerin devam et-
tiği belirtilirken, müze direktörü Massimo
Ferrari tablo üzerindeki pul ve mumların
‘gerçek olduğunu’ söyledi.

Soruşturma yıllardır sürüyordu

22 Şubat 1997’de müzenin düzenlediği bir
etkinlik öncesi renovasyon çalışmaları sıra-
sında çalınan tabloya ilişkin çeşitli soruş-
turmalar açılmıştı. Tablonun çalınmasının
ardından galeri çalışanları sorguya alın-
mış, fakat somut bir bulgu elde edileme-
mesinin ardından soruşturma kapanmıştı.

22 yıl sonra bulunan tablo

Vladimir
Putin

Binyamin
Netanyahu
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‘ İstanbul’a Bakarken’ temalı karma
resim sergisi Kartal’daki bir AVM’nin
ev sahipliğinde açıldı. 25 sanatçının

özgün bakış açılarıyla yorumlanan resim-
lerde İstanbul ve tarihi simgeleri yorum-
landı. Sanatçıların aylar süren
çalışmaları sonucunda ortaya çıkan sergi,
sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle
karşılandı. Sergiye gezen birçok sanatçı
ise İstanbul’un simgelerini içeren tablo-
ları büyük bir beğeniyle izledi.Galata Ku-
lesi'ne hayranımSergiye resimleriyle
katılan Ressam Nilüfer Alaaddinoğlu,
eserlerini aylar süren çalışması sonu-
cunda yarattığını bunun nedeninin de de-
taycı bir sanatçı olmasından
kaynaklandığını söyledi. Ressam Alaad-
dinoğlu, Galata Kulesi’ne hayranlığı ne-
deniyle tuvaline istanbul’un bu tarihi
eserini aktardığını söyledi. Sanatçı karma
sergiye Galata Kulesi ve ‘İstanbul’da

Gün Batımı’ isimli eserleriyle 
katılıyor.

Gelecek nesillere bir
şeyler anlatacak

İstanbul’a Bakarken’
resim sergisini gezen
ünlü oyuncu Saru-
han Hünel, “Önce-
likle sanata ve
sanatçıya destek olan
bu AVM’ye teşekkür
ediyorum. Az önce
gezdik gayet hoş resim-
ler var İstanbul’un özellik-
lerini, İstanbul’u anlatan.
Benim en çok sevdiğim resimler-
den biri bu oldu. Alp Yavuz diye bir sa-
natçının. Tabi bizim çocukluğumuz,
gençliğimiz Beyoğlu’nda Taksim’de geçti.
Çok da keyif aldığımız bir yerdi. Bu resim-

ler,
bizden sonra gele-

cek nesillere de bir
şeyler anlatacak keyif

alarak seyrettim” dedi.

Duvardaki muz sanat değil

Oyuncu ve manken Mert Öcal da karma
Sergiyi gezen ünlüler arasındaydı. Öcal, sa-

natı izlemek iste-
yenler için Tür-
kiye’de gayet
güzel sergiler ol-
duğuna dikkat
çekti ve “Sergiye
Gökhan Ke-
ser’in ısrarıyla
geldim. Sanata
çok yatkın bir
arkadaş. Fırsat
buldukça böyle

sergilere gelmeye çalışıyoruz. ‘İstanbul’da
Olmak’ diye bir resim var onu çok beğen-
dim ben. Geçtiğimiz günlerde Art Basel
Miami’de muzlu bir şeyi 120 bin dolara sat-
tılar. O bence sanat değil. Onu da herkes
eleştirdi zaten. Sanat görmek istiyorlarsa
Türkiye’de gayet güzel sergilerimiz var. Bu-
ralara gelip bunlara bakabilirler” diye ko-
nuştu. DHA

Zara, Tayvan TürküLErİ söyLEdİ
"akDeniz Zeytin Şarkıları
Projesinde Bilge Ağacın Hika-
yesi'nin konu alındığı konserde

Zara ve Sunay Akın müzikseverlerle bu-
luştu. İzmir Adnan Saygun Kültür Merke-
zi'nde gerçekleşen konser salonu

müzikseverlerin yoğun ilgisi ile karşılanır-
ken, tekrarı için yetkililere yoğun istek gel-
diği belirtildi. Zara'nın seslendirdiği
şarkıların yanı sıra Sunay Akın'ın anlatıcı
olduğu konserde Opera Sanatçıları Levent
Gündüz, Altuğ Tilmaç ve Fide Köksal da

sahnede yerini aldı. Zara, kendisine eşlik
eden Filarmoni Orkestrası ile geleneksel ez-
gilerin dışında Tayvan Halk Ezgisi de ses-
lendirdi. Tayvanca okuduğu eser
dakikalarca alkış aldı. Çıkışta Zara'yı bekle-
yen hayranları; "Bize hep yenilikler sun-

mana alışığız. Bu sefer bizi gerçekten çok
şaşırttın. Bir Çince şarkı kalmıştı okumadı-
ğınız. O da bu gece oldu" dediler. "Akdeniz
Zeytin Şarkıları Projesi Bilge Ağacın hika-
yesini" konu olan konserler serisinin devam
edeceği belirtildi.

Kartal’da açılan ‘İstanbul’a 
Bakarken’temalı karma resim

sergisi sanatçıların ve 
sanatseverlerin beğenisini 

kazandı. Karma sergide 
İstanbul’un dünyaca bilinen 

Galata Kulesi, Taksim’in nostaljik
tramway gibi simgeleri 
tuvallerde ziyaretçilerle

buluştu. Sergide 25 sanatçının
eserleri yer alıyor

Sergiyi gezenlerden ünlü sanatçı Gök-
han Keser ise, “Arkada, gerçi hepsinde
var da tramvaylı olan ve bir de viya-
düğün olduğu yer var. Oradaki gör-

seller çok iyi. Sanatın hepsiyle
bir şekilde ilgili olmaya ça-

lışıyoruz” dedi.

Görseller 
çok iyi

İstanbul tablolarda   
hayat buldu

Film yarışmasına
rekor başvuru oldu
Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla "Kısa Film Uzun Etki" sloganı
ile düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın başvurular sona erdi. Bu yıl "Dijital Yalnızlık" temasıyla gerçekleştirilen
Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması'na Türkiye’nin 53 farklı ilinden toplam 490 başvuru yapıldı

rekor başvuru alan 4. Kısa Film
Yarışması'na en çok başvuru İstan-
bul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana,

Antalya, Mersin, Bursa ve Mardin’den geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazima-
ğusa ve Girne illerinin yanı sıra yarışmaya, yurt
dışından Toronto, Paris ve Köln şehirlerinden de
başvuru yapıldı. Daha önce herhangi bir uzun
metraj filmi bulunmayan sinemacıların katıldığı
yarışmaya en çok başvuru 20-23 yaş aralığın-
daki sinemacılardan geldi. 15 yaşından 66 ya-
şına kadar geniş bir yelpazede yönetmenin
başvurduğu yarışmanın yaş ortalaması 27 oldu.

750'ye yakın başvuru geldi

Ön jüri değerlendirmesinin ardından finale
kalan eserler 24 Aralık’ta açıklanacak ve finalist-
ler arasından dereceye girenler 15 Ocak tari-
hinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Kısa Film
Yarışması Ödül Töreni’nde ödüllendirilecek. Di-
jital yalnızlık sorununu en iyi şekilde anlatan,
akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birinci-
sine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncü-
süne 10 bin TL verilecek. İlk yılında "Mülteci
Kadınlar", ikinci yılında "Çocuk İşçiler" ve
üçüncü yılında "Ayrımcılık" teması ile düzenle-
nen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’na ilk üç
yılında Türkiye’nin her bölgesinden ve Avus-
turya, Belçika, Fransa, Hindistan’ın da arala-
rında bulunduğu pek çok ülkeden 750’ye yakın
başvuru gelmişti.

Gelişime destek verilecek

Sabancı Vakfı, sinemacıların gelişimini des-

teklemek amacıyla Kısa Film Yarışması’na
başvuran tüm eser sahiplerini Kısa Film Plat-
formu adıyla düzenlenen toplantılarda bir
araya getiriyor, çeşitli atölye çalışmaları dü-
zenliyor. Atölye çalışmalarında genç sinema-
cılar, sinemanın usta isimleriyle bir araya
gelme fırsatı yakalıyor. Bugüne kadar Yeşim

Ustaoğlu, Tolga Karaçelik, Stefan Arsenij-
evic, Mike Downey, Ben Gibson gibi usta
isimler buluşmalara katılarak genç sinemacı-
larla deneyimlerini paylaştılar. Kısa Film Ya-
rışması hakkında detaylı bilgiye
www.kisafilmuzunetki.org adresinden ulaşıla-
bilecek.

Miles Türkiye’yi 
tanıtmak istiyor
Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak
gösterilen, Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşen
ABD'li sanatçı Della Miles, Türkiye'nin yabancılar tarafından
yanlış bilindiğini belirterek, "Türkiye'yi şehir şehir gezip, nasıl
güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum." dedi

Michael Jackson ve Whitney
Houston başta olmak üzere
birçok ünlü sanatçının voka-

listliğini yaparak tanınan, geçen yıl Muğ-
la'ya yerleşip Müslüman olan ABD'li
sanatçı Della Miles, Hazreti Mevlana'nın
746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası
Anma Törenleri kapsamında Konya'da
konser verdi. Sahne performansıyla büyük
beğeni toplayan Miles, yaptığı açıkla-
mada, Mevlevi geleneğine ve Mevla-
na'ya büyük ilgi duyduğunu söyledi.
Bu ilginin İslamiyet'i seçme-
sindeki ilahi motivas-
yondan
kaynaklandığını be-
lirten Miles, bugün
bile memleketi Ho-
uston'da değil
Konya'da oluşu-
nun kaderle açıkla-
nabileceğini aktardı.
Miles "Kader beni
nereye götürüyorsa,
oraya gidiyorum ve bu
kader de Allah tarafın-
dan belirleniyor." dedi.

Mevlana'ya saygı
duyuyorum

Hazreti Mevlana'nın
öğretilerinin insanlar ta-
rafından iyi analiz edil-
mesi gerektiğine
değinen Miles, "Mevla-
na'ya her yönden saygı
duyuyorum. Onun harika
bir insan olduğunu düşü-
nüyorum. Zenginlik, krallık

onun için önemli değil. Sadece ilmini her-
kesle paylaşabileceği bir ortamda yani in-
sanlarla olmak istedi." diye konuştu. Della
Miles, sema ayininin kendisini çok etkile-
diğini vurgulayarak, "Sema ayinindeki ha-
reketler, koreograf değil, tamamen

hissiyattan ortaya
çıkmış şeyler.

Mevlana bunları
yaptığında ken-

disi seçmedi,
bir şeyler
bunu ona
yaptırdı. Bu
bana uhrevi 
bağlantıyı
çok güçlü şe-
kilde gösteri-
yor."

yorumunda
bulundu.

Değişik
mesajlar

alıyorum

Batı'da artan İslamo-
fobi'nin kendisini kor-

kutmadığını,
Müslüman olduğu için
bazı çevrelerden eleştiri
alsa da bildiği yolda yü-
rümeye devam edece-
ğini dile getiren Miles,
"Herkesi memnun ede-
mezsin. İslamofobi'yi
umursamıyorum
demek doğru olur mu
bilmiyorum ama endi-
şelenmiyorum” dedi.

Dostluk
kazansın

ıı. UlUslararası Dostluk Kısa Film
Festivali, bugün başlıyor. Bu yıl ikincisi
gerçekleştirilen festivalde, 50 kısa film ve

4 uzun metraj sinemaseverlerle buluşacak. Festiva-
lin Direktörlüğünü Faysal Soysal, Genel Koordina-
törlüğünü Lütfi Şen yürütüyor. Festivalde filmler,
Fitaş Sineması, Salt Galata ve Zeytinburnu Kültür
Merkezi’nde gösterilecek.Film gösterimlerinin yanı
sıra, 14 Aralık’ta Salt Galata’da “Uzun Metraja
Geçiş Deneyimleri” adlı bir söyleşi gerçekleşecek.
Faysal Soysal’ın moderatörlüğünü yapacağı söyle-
şide, Jüri Başkanı Reis Çelik, Nima Javidi ve Ado
Hasanović konuşmacı olarak yer alacak.

Önemli ödüller takdim edilecek

Festivalde 15 Aralık Pazar akşamı Grand Pera’da
gerçekleşecek gecede yarışma seçkisi ödüllerinin
yanı sıra iki usta isme; Mevlüt Koçak ve Gülsen
Tuncer’e onur ödülü takdim edilecek. Festivalin
“Özel Gösterim Seçkisi” bölümünde; uzun metrajlı
iki sinema filmi, iki belgesel film ve festivale ilham
kaynağı olan Aşık Veysel’in anısına Stephan Talne-
au’nun “Saz” filmi gösterilecek. Sinemaseverler,
müziğin dostluğuyla yola çıkmış olan Petra’nın Bal-
kanlar, Anadolu, Kafkaslar ve İran yolculuğundaki
temiz, duru ve insani olanı arayışına tanık olacaklar.

TikTok kutlama
yaptı eğlendirdi

Dünyanın önde gelen kısa video payla-
şım uygulaması TikTok, 2019 yılında
Türkiye’de ulaştığı başarıyı büyük bir et-

kinlikle kutladı.TikTok bu yıl Türkiye'de ulaştığı başa-
rıyla kısa mobil video platformları arasındaki lider
konumunu pekiştirdi. Yaratıcı kategoriler, ilham
veren interaktif kampanyalar ve her türlü yaratıcılığı
sergilemeye imkan veren pek çok şarkı da bu plat-
formda ilk kez keşfedildi. Etkinlikte2019 yılında Tik-
Tok’ta en çok başarılı olan içerik üreticileri çeşitli
kategorilerde ödüllendirildi. Etkinlikte konuşmacı
olarak yer alan TikTok İşbirliği Direktörü Scott
Thwaites TikTok’un Türkiye sonuçları hakkında bilgi
verdi. TikTok İşbirliği Direktörü Scott Thwaites Tür-
kiye’de bu yılın Ocak ayından Kasım ayına kadar,
TikTok' ta aylık ortalama 33.5 milyar görüntülenme,
25 milyon yeni gönderi paylaşımı, 1.7 milyar beğenii
ve 55.5 milyon paylaşım yapıldığını belirtti.
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Juventus forması giyen milli oyuncu
Merih Demiral, İtalyan ekibinin deplas-
manda Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup
ettiği karşılaşmada 90 dakika oynayarak
kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde

sahaya çıktı. İtalya Serie A ekiplerinden
Juventus'ta oynayan Merih Demiral,
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son
maçında İtalyan ekibinin, Almanya
Bundesliga takımlarından Bayer Lever-

kusen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada
90 dakika forma giyerek kariyerinde ilk
defa Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.
Demiral, böylelikle Juventus ile çıktığı
2'nci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Milli
oyuncu daha önce İtalya Serie A'nın
4'üncü haftasında Juventus'un evinde
Hellas Verona'yı 2-1 mağlup ettiği mü-
cadelede 90 dakika sahada kalmıştı.

Merih AvrupA'dA forMAyı kAptı

S üper Lig'in 15'inci haftasında pazar günü sahasında Fe-
nerbahçe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivass-
por, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp

tesislerindeki idman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde
gerçekleştirilen düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha
sonra pas ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift
kale maçla antrenman tamamlandı. Sivasspor'da sakatlığı bu-
lunan Serhiy Rybalka ve Caner Osmanpaşa antrenmana katıl-
madı. Hafif sakatlığı nedeni ile 2 gündür takımdan ayrı çalışan
Mert Hakan ise çalışmada yer aldı. Bu arada, Sivasspor'un an-
trenmanını işitme engelliler lisesi öğrencileri ziyaret etti. Kır-
mızı-beyazlı futbolcular ve teknik heyet öğrencilerle bir araya
gelip ziyaretleri için teşekkür etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tek isteğimiz futbol oynamak

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenmanda basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçına
hakem Ali Palabıyık'ın atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bu-
lunan Rıza Çalımbay, "Başkanımız da açıklama yaptı, aklı-
mızda kalan Galatasaray maçı. Bize göre tabii orada olmaması
gereken şeyler vardı. Bu maç da kritik maç, herkesi ilgilendiren
bir maç. Onun için bu maçta inşallah aynı hatalara maruz kal-
mayız. Hakikaten oyuncumuzun atılması, 10 kişi kalmamız
Galatasaray gibi bir takıma karşı bizim için çok büyük dezavan-
taj oldu. Benim kişi olarak en çok beğendiğim, saygı duyduğum
bir arkadaşımız ama hakemlik bambaşka bir şey. Onun için bu-
radaki maç çok kritik bir maç. Onun da, bizim de çok dikkat et-
memiz gerekiyor. Aynı şekilde mağdur olmayalım. Bizim tek
istediğimiz o; başka hiçbir isteğimiz yok. Bugüne kadar hakem-
lerle ilgili bir şeyimiz olmadı. Şu anda ligde belki de penaltı kul-
lanmayan tek takım biziz, penaltı pozisyonlarımız da var.
Hiçbir tanesini gündeme getirmiyoruz artık, konuşmuyoruz bile
ama bu maç bizim için dönüm maçı. Galatasaray maçı gibi ha-
talara maruz kalmak istemiyoruz. Tek şeyimiz şu maçın doğru
düzgün yönetilmesi" dedi.

Kariyerindeki 500'üncü maç

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe maçıyla 500'üncü
maça çıkacağının hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Kariye-
rimde 500'üncü maça çıkacağım, o da Fenerbahçe maçına
denk geldi. Benim için Sivas ayrı bir yer. Sorumluluğum çok
çok farklı. Burada çok başarılı olmak istiyorum. Onun için de
elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu. DHA

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçına hakem Ali Palabıyık'ın
atanmasıyla ilgili, "Galatasaray maçında bize göre olmaması gereken şeyler vardı. Bu maç da kritik
maç, herkesi ilgilendiren bir maç. Onun için bu maçta inşallah aynı hatalara maruz kalmayız" dedi

SP  R
SIVAS hAKEM
hATASI ISTEMIYoR 

Hakan Arslan'ın cezası nedeniyle kar-
şılaşmada oynamayacak olmasının
kendileri için dezavantaj olacağını
ifade eden Çalımbay, "Hakan Arslan
cezalı durumda, bu bizim için çok
büyük dezavantaj oldu. Caner Os-
manpaşa'nın bir sıkıntısı var, bugün

antrenmanda yer almayacak. Mert
Hakan Yandaş'ı bugün deneyeceğiz.
Bunun gibi sıkıntılarımız var. İnşal-
lah hakem arkadaşlarda da sıkıntı
yaşamayız" dedi. Taraftarların maça
ilgisinin yoğun olduğunu, karşılaş-
manın iki taraf için de zor geçeceğini

dile getiren Çalımbay, "Taraftarımı-
zın önünde kazanmak için elimizden
geleni yapacağız. Taraftarımızın sa-
dece bu maça değil her maçımıza
gelmesi gerekiyor, bizim yanımızda
olması gerekiyor. Onlar ayrı bir güç"
ifadelerini kullandı. 

Hakan'ın olmaması kötü

ÇALIMBAY
ÜSTÜ KAPALI
MESAJ VERDİ

Elleri üzerinde yürürken
Avrupa’da şampiyon oldu
Cimnastikle ilgilenirken elleri üzerinde durduğunu fark eden antrenörünün yönlendirmesiyle halterle tanışan U 17
Kadınlar Halter Milli Takım sporcusu Cansu Bektaş (16), İsrail'de önceki rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu
GireSun'da yaşayan Cansu Bektaş, küçük yaş-
larda ailesinin de desteğiyle cimnastiğe başladı.
Cimnastik eğitimleri sırasında Cansu'nun elleri üze-
rinde yürüdüğünü fark eden eğitmeni, öğrencisinin
kendi ağırlığını kaldırabildiğini ve halter sporuyla da
ilgilenebileceğini söyledi. Ailesinin de desteğiyle hal-
tere yönelen Cansu, kısa sürede başarılarıyla adın-
dan söz ettirdi. Cansu Bektaş, 2019 yılı Mart ayında
ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Yıldızlar
Dünya Şampiyonası'nda kızlarda 40 kiloda üç ma-
dalya aldı. Nevşehir'de 1- 4 Ağustos tarihlerinde dü-
zenlenen 15 Yaş ve altı Yıldızlar Türkiye Halter
Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak şampiyon
olan Cansu, altın madalyanın sahibi oldu.

Rekor kırarak şampiyon oldu 

Cansu Bektaş, İsrail'in Eilat şehrinde 7- 14 Aralık
tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş ve Altı
Avrupa Halter Şampiyonası'nda da altın madalyaya
uzandı. Cansu, daha önce katıldığı Avrupa Şampi-
yonası'ndaki rekoru olan koparmada 54, silkmede
65 kilogramı geliştirerek, koparmada 55, silkmede
67 kilo ile rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Cansu, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024
Olimpiyat Oyunları'nda da şampiyonluğu hedefli-
yor.

Antalya Kampına katıldı

Cansu Bektaş, U 17 Kadınlar Halter Milli Takı-
mı'nın Antalya'da gerçekleştirdiği kampa katıldı. Dö-

şemealtı ilçesi Duacı Köyü'nde ormanlık alan içeri-
sinde bulunan Rehalife Rehabilitasyon Merkezi'ndeki
kampta diz kapağındaki rahatsızlığı için profesyonel
destek alan Cansu Bektaş, kısa sürede sağlığına ka-
vuştu. Başarılarından dolayı mutlu olduğunu belirten
Cansu Bektaş, "Cimnastikle ilgilenirken ellerimin üze-
rinde kolayca durabildiğimi gören antrenörüm beni
haltere yönlendirdi. Vücut yapımın da uygun oldu-
ğunu söyleyip beni heveslendirdi. Başarılarımdan
dolayı mutluyum" dedi.

Göğsümüzü kabartmayı başardı

Sağlık merkezinde doğayla iç içe kamp yaptıkla-
rını ve Cansu'nun bacağındaki problemi aştıkla-
rını ifade eden milli takım antrenörü Mustafa
Karış ise "Cansu elleri üzerinde yürürken kendisini
kaldırabildiği ve cimnastikte de belirli bir yaş sınırı ol-
duğu için haltere yönlendirildi. Antalya'da sakatlığı
vardı ancak iyileşti. Hatta kaldırdığı kilolara 8 kilo-
gram ekledik. Şampiyon sporcumuz İstiklal Marşı-
mızı okuyarak göğsümüzü kabarttı" dedi. Rehalife
Rehabilitasyon Merkezi işletmecisi ve fizik tedavi uz-
manı Dr. Kazım Doğan da kırmızı beyazlı ekibe ev sa-
hipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Ağırlıklı
sporcu gruplarına hizmet verdiklerini anlatan Dr.
Doğan, "Geldikleri günden son güne kadar başarılı bir
yükselme yakaladılar. Sporcu sakatlıkları vardı, bun-
ları iyileştirip performanslarını artırdık. Cansu Bektaş
geldiğinde kaldırdığı ağırlığın üzerine çok büyük fark
koydu" diye konuştu. DHA

Horozlar Fırtına
provasına çıktı
Yukatel Denizlispor Teknik Di-
rektörü Mehmet Özdilek, Trab-
zonspor deplasmanından puan
ya da puanlarla dönmek istedik-
lerini ifade ederek, "Son 3
haftadır kaybetmeden yolumuza
devam ediyoruz. Bu seriyi
devam ettirmek istiyoruz" dedi

Süper Lig'in 15'inci haftasında
pazartesi günü deplasmanda
Trabzonspor'a konuk olacak Yu-
katel Denizlispor, bu maçın hazır-
lıklarına yaptığı antrenmanla
devam etti. Sağanak yağış altında
gerçekleştirilen çalışmaya sakat-
lığı devam eden Sapunaru katıl-
madı. Antrenman öncesinde
yeşil-siyahlı ekibin teknik direk-
törü Mehmet Özdilek, basın
mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu.

Çizgimizi devam ettirmek
istiyoruz

Özdilek, ilk devrenin bitimine son
3 maç kaldığını, bu hafta birlikte
oynama alışkanlığı yüksek olan
bir rakibe karşı mücadele edecek-
lerini söyledi. "Kendimizi geliştire-
rek, skorlarla bütünleştirerek
devam eden bir yönümüz var"
diyen Mehmet Özdilek, "Puan
veya puanlar almak için Trab-
zon'a gideceğiz. Deplasmanda iyi
bir çizgimiz var, bunu devam et-
tirmek istiyoruz. Son 3 haftadır
kaybetmeden yolumuza devam
ediyoruz. Bu seriyi devam ettir-
mek istiyoruz. Takımın moral ve
motivasyonu üst seviyede. Rakip-
ten çok, bizim yapacaklarımız be-
lirleyici unsur olacak. Sahada
pozitif futbol oynamaya çalışan
bir ekiple karşılaşacağız. Güçlü
oldukları ve zafiyet gösterdikleri
yanları var. Önlemlerimizi ve
planlarımızı bunlara göre yapıyo-
ruz" ifadelerini kullandı. 

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sa-
rayı’nda eğitim gören 20 kursiyer,
Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi
ve Ülker Şükrü Saraçoğlu Stad-
yumu’nu gezdi. Engelliler, misafir
takım soyunma odasında Ronal-
do’dan Zidane’ye kadar dünyaca
ünlü futbolcuların formalarının
önünde de fotoğraf çekildi Fener-
bahçe Spor Kulübü’nün dün özel
misafirleri vardı. Bağcılar Beledi-
yesi Engelliler Sarayı’nda eğitim
gören 20 öğrenci, Fenerbahçe
Şükrü Saracoğlu Spor Komplek-
si’ni ziyaret etti. Kompleks içinde
yer alan içinde takımın kazandığı
kupalardan madalyalara kadar
geçmişten bugüne izler taşıyan
Fenerbahçe Spor Kulübü Mü-
zesi’yle geziye başlayan sporsever
engelliler, rehberlerden Fenerbah-
çe’ye emeği geçmiş teknik adam-
lar, futbolcular hakkında bilgi
edindi. Engelliler, sırasıyla tarihi
futbol müsabakalarının orijinal
fotoğraflarının bulunduğu özel
bölüm ve eski maçların gösteril-
diği sinema odasını gezdi.
Kursiyerlerin en çok beğendiği
yerlerden biri de misafir takımın
soyunma odası oldu.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Fenerbahçe
Bağcılar'a kucak açtı

Rıza
Çalımbay

Cansu
Bektaş



avrupa kulvarında bu sene oldukça
başarısız bir tablo ortaya koyan sarı-
kırmızılılar, Süper Lig’de ve Ziraat Tür-
kiye Kupası’nda sezon sonunda
şampiyonluğa ulaşarak bir nebze de
olsa taraftarına Şampiyonlar Ligi’ndeki
hayal kırıklığını unutturmayı hedefliyor.
Geçtiğimiz iki sezonun lig şampiyonu
Galatasaray, Süper Lig’e de bu sezon
istediği gibi bir başlangıç yapamadı.
Sarı-kırmızılılar geride kalan 14 hafta
sonunda ligde 23 puan ile altıncı sırada
yer alıyor. Devre arasında kadar oyna-
yacağı 3 karşılaşmada da galibiyet he-
defleyen Galatasaray, bu
müsabakaların ilkinde cumartesi ak-
şamı sahasında MKE Ankaragücü ile
karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde son
sırada yer alan rakibi karşısında mutlak
kazanmayı hedefliyor. Galatasaray’da
bu mücadele öncesi kadrodaki sakat
oyuncuların fazlalığı da dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılılarda Luyindama, An-
done ve Adem bu karşılaşmada forma
giyemeyecek. Babel ve Feghouli ile dün
oynanan Paris Saint-Germain müca-
delesinde sakatlanarak oyundan çıkan
Seri’nin durumu ise belirsizliğini koru-
yor. Türk Telekom Stadyumu’ndaki

müsabaka 14 Aralık Cu-
martesi günü saat
20.00’de başlayacak.

Kupada elenme
tehlikesi

Geçtiğimiz yıl Ziraat
Türkiye Kupası’nı
18’inci kez müzesine
götürme başarısı gös-
teren Galatasaray’da
bu sezonki kupa ma-
cerası da kötü başladı.

Sarı-kırmızılılar, kupada 5’inci
tur maçında sahasında konuk
ettiği Tuzlaspor’a 2-0
mağlup oldu ve tur
şansını zora
soktu.Galata-
saray’ın ra-
kibi ile 17
Aralık Salı

günü oynayacağı rö-
vanş karşılaşmasında
turu geçebilmesi için
gol yemeden en az 3 gol
atması gerekiyor.

Terim Ocak ayını işaret etti

Galatasaray’da teknik direktör Fatih
Terim, dün UEFA Şampiyonlar Ligi A
Grubu son maçında Paris Saint-Ger-
main ile oynanan karşılaşma sonrası
yine Ocak ayındaki transfer dönemini
işaret etti. Bu sezon sarı-kırmızılıların
aldığı kötü sonuçlar ve sahada oyna-
nan kötü futbol sonrası basın toplantı-
larında sıkça devre arasında bir
transfer operasyonu yapılacağına dik-
kat çeken Terim’in bu yaklaşımının
özellikle takımda yer alan yabancı fut-
bolcular üzerinde olumsuz bir etki bı-
raktığı belirtiliyor. Tecrübeli teknik
adamın basın toplantılarında oyuncu-
larına yönelik yaptığı eleştirilerin de ya-
bancı futbolcuları rahatsız ettiği ve
oyuncuların morallerinin bozulduğu
kaydedildi. DHA
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G alatasaray’da, dün gece Paris Saint-
Germain karşısında alınan 5-0’lık mağ-
lubiyetle bu sezonki Avrupa macerası

son buldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçta birlikte
Avrupa kupalarında oynadığı son 13 müsaba-
kada galibiyetle tanışamadı. Galatasaray, Av-
rupa kupalarında son galibiyetini geçtiğimiz
sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup ma-
çında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşı-
sında 3-0’lık skorla almıştı. Sar-kırmızılılar bu
müsabakanın ardından 11 Şampiyonlar Ligi, 2
de Avrupa Ligi olmak üzere oynadığı 13 karşı-
laşmada 9 mağlubiyet aldı ve 4 beraberlik
elde edebildi.

20 maçtır galibiyete hasret

Dün oynanan Paris Saint-Germain maçı
ile birlikte Galatasaray’ın Avrupa kupa-
larında deplasmandaki galibiyet hasreti
20 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa
kupalarındaki en son deplasman gali-
biyetini 2012-13 UEFA Şampiyon-
lar Ligi 2’nci tur ikinci
maçında Alman ekibi
Schalke 04 karşı-
sında almıştı.
Galatasaray,
maçı 3-2
kazanarak
Şampi-
yonlar
Ligi’nde
çeyrek
finale
yüksel-
mişti.
Sarı-kır-
mızılılar, bu
galibiyetinin
ardından dep-
lasmanda oyna-
dığı 19 karşılaşmada
15 kez kaybederken, rakip-

leri 4 kez de berabere kaldı.

Gol bile atamadı

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında son dış
saha golünü ise 25 Şubat 2016 tarihinde oy-
nanan Lazio deplasmanında kaydetti. Galata-
saray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci
maçında deplasmanda karşılaştığı maçta İtal-
yan rakibine 3-1 kaybetmişti. Sarı-kırmızıların
golünü Yasin Öztekin atmıştı. Galatasaray,
Lazio karşılaşmasının ardından Avrupa kupa-
larında oynadığı son 8 deplasman müsabaka-
sında golle tanışamadı.

Avrupa kabusa döndü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 16’ncı
kez katılma başarısı gösterdiği bu sezon Av-
rupa serüvenindeki en kötü grup performans-
larından birini yaşadı. Sarı-kırmızılılar A
Grubu’nda İspanya’dan Real Madrid, Fran-
sa’dan Paris Saint-Germain ve Belçika’dan
Club Brugge ile karşılaştı. Galatasaray, söz

konusu maçlarda galibiyet ile tanışa-
mazken 2 maçtan beraberlikle

ayrıldı ve 4 kez de rakiple-
rine mağlup oldu. Sarı-

kırmızılılar, oynanan 6
karşılaşmada kale-
sinde 14 gol görür-
ken, rakip kalelere
ise 1 gol atabildi.
Bu sonuçlarla gru-
bunu 2 puan ile
son sırada tamam-
layan Galatasa-
ray’ın bu sezonki

Avrupa macerası
son bulmuş oldu.

Tek gol Adem
Büyük'ten

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Li-
gi’nde gösterdiği kötü hücum perfor-

mansı ve istatistikleri ile de dikkat çekiyor. Ga-
latasaray 48 şutla rakip kaleye en az şut
çeken, 9 ile rakip kaleye en az şut isabet etti-
ren takım olurken, kalesinde yediği 14 golle de
en çok gol yiyen beşinci takım oldu. Sarı-kır-
mızılılar bunun yanı sıra 1 gol ile turnuvanın
en az gol atan takımı olarak hücumda büyük
sıkıntı çekti. Galatasaray’ın turnuvadaki tek
golü A Grubu 5’nci haftasında sahasında Club
Brugge ile oynadığı maçta Adem Büyük’ten
geldi.

Terim kötü bir performans gösterdi 

Galatasaray’da 21 Aralık 2017 tarihinde sarı-
kırmızılıların başındaki 4’üncü dönemine baş-
layan teknik direktör Fatih Terim, takımın
başında Avrupa kupalarında başarısız bir gra-
fik çiziyor. 2000 yılında Galatasaray’ın başında
Türkiye’ye futbolda ilk ve tek Avrupa kupası
olan UEFA Kupası’nı kazandıran Fatih Terim,
sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupaların-
daki en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.
Sarı-kırmızılılar ile Süper Lig’de son iki se-
zonda şampiyonluğu elde eden 66 yaşındaki
teknik adam, Avrupa kupalarında ise takımı ile
istediği başarıyı elde edemiyor. Terim’in
4’üncü döneminde Galatasaray çıktığı 14 Av-
rupa kupası maçında 1 galibiyet alabilirken,
rakiplerine 9 kez mağlup oldu ve 4 karşılaş-
madan ise beraberlikle ayrıldı. 
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz sezon D
Grubu’nda Portekiz’in Porto, Almanya’nın
Schalke 04 ve Rusya’nın Lokomotiv Moskova
takımları ile mücadele eden Terim’in Galata-
saray’ı grubunu 6 maç sonunda 4 puanla
üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Li-
gi’nin yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılılar, UEFA
Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz’in Benfica
takımı ile eşleşmiş ve rakibine 1-2 ve 0-0’lık
skorlar sonucunda elenerek Avrupa kupalarına
veda etmişti. Galatasaray, bu karşılaşmalarda
rakip kaleye 6 gol gönderirken, kalesinde ise
10 gol görmüştü. DHA

O ESKI HALINDEN

ESER YOK SIMDI!

Sarı-kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde bu
sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A

Grubu’nda İspanya’nın Real Madrid, Fransa’nın
Paris Saint-Germain ve Belçika’nın Club

Brugge takımları ile mücadele etti. Oldukça
kötü bir grup performansı sergileyen Te-
rim’in Galatasaray’ı attığı 1 gol ve topla-

dığı 2 puanla ile grubunda son sırayı
alarak Avrupa kupalarına veda

etti. 

Grubu 
sonuncu bitirdi

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa arenasındaki macerasını önceki gece
oynadığı Paris Saint-Germain maçı ile noktalayan Galatasaray’da 
gözler artık Süper Lig’e ve Ziraat Türkiye Kupası’na çevrildi

Türkiye’ye futbolda Avrupa’dan 
kupa getirme başarısı gösteren tek Türk takımı olan 

Galatasaray, son yıllarda ise Avrupa’da eski günlerini aratan bir
performans sergiliyor. Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 3 puanla tanışamayan

sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 100'üncü galibiyetine de ulaşamadı

Cimbom artık
Türkiye’de!

Cimbom artık
Türkiye’de!

Cimbom artık
Türkiye’de!

Cimbom artık
Türkiye’de!

Cimbom artık
Türkiye’de!

Cimbom artık
Türkiye’de!

Cimbom artık
Türkiye’de!

Cimbom artık
Türkiye’de!

Cimbom artık
Türkiye’de!

Fatih Terim, son olarak dün gece
oynanan Paris Saint-Germain
maçı sonrası düzenlenen basın
toplantısında, devre arası transfer
döneminde takımda değişim ola-
cağını ifade etti ve şu açıklama-
larda bulundu: "Bizim için acı bir
veda oldu. Böyle olmasaydı iyi
olurdu. Umarım ki acı vedalardan
iyi ve güzel hikayeler çıkarırız. Biz-
den iyiler, bunu kabul edelim, bunu
bir şekilde söylüyoruz. Sıkletimiz
farklı bu sene, bunu kabul edelim.

Hayatımızın en kötü perfor-
mansını sergiliyoruz,

bunu da açıkça söy-
lüyoruz. Allah

nasip ederse
Ocak ayında
değişim kaçı-
nılmaz. Bir-
takım şeyleri
değiştirmez-
sek Galatasa-

ray için sıkıntı
olur zaten."

Değişim
kaçınılmaz
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C umhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafın-
dan bu yıl 4’ncüsü düzenlenen “Vefa Ödülleri”
töreninde bir araya geldi.Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine
CHP’nin eski genel başkanları, partililer, millet-
vekilleri ve yaklaşık bin 200 kişilik vatandaş top-
luluğu katıldı. Tören, halk ozanı Erdal
Erzincan’ın saz ve türkü dinletisiyle başladı. Er-
zincan, salonu hınca hınç dolduran katılımcı-
lara, verdiği resitalle müzik ziyafeti çekti. Ünlü
ozana türkülerinde bütün salon eşlik etti. Erzin-
can, sahneden alkışlarla ayrıldı.

Vefa birlikte hissedilmeli

Törende, sırasıyla Beylikdüzü CHP İlçe Baş-
kanı Turan Taşkın Özer, Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, jüri üyesi eski
CHP milletvekili Süleyman Çelebi ve Kaftancı-
oğlu birer konuşma yaptı. İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, ev sahibi belediye başkanı ve ilçe
başkanına teşekkür etti. Sözden ziyade vefa
duygusuna ortak
olunması gerektiğini
belirten Kaftancıoğlu,
“Adaletin hiç olma-
dığı dönemde adalet
kelimesini ağzımız-
dan düşürmeyiz. 
Örneğin hukuk gibi.
Kimi sözcükler de
vardır ki olmadığı
zaman değil gereği
yerine getirilmediği

zaman kullanılır. Bu da vefa kelimesi. İşte as-
lında bugün bizler Beylikdüzü'nden başlayarak
vefanın hissedildiği, söylendiği ve bütün Türki-
ye'de karşımızı umut olarak çıktığını görüyoruz.
Benim için en kıymetli olan şey vefayı hep bir-
likte hissedebilmemizdir” dedi. 

Vefa hatırlamak demektir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP’nin
“insan odaklı” bir parti olduğunu belirterek,
vefa duygusunu insanı insan yapan, toplumu
toplum yapan, milleti millet yapan en önemli
değerlerden biri olduğunu vurguladı. Siyaset
alanında vefasızlıkların çok yaşandığının altını
çizen İmamoğlu, “Bu ülkede belli bir siyasi
heyet, bu ülkenin yakın tarihine vefasızlıktan da
öte bir duyguyla nasıl saldırdı, ne yanlış işler
yaptı, neler yapıyor. Diğerlerini bilmem ama
Türkiye'nin en köklü partisine, dünyanın en
uzun süredir ayakta kalan partilerinden birine,
ömrünü memleketine vefa borcunu ödemekle
geçirmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine
vefasızlık, hiç ama hiç yakışmaz. Vefa duygusu
bizi biz yapan en önemli ortak kültür, ortak
payda ve en önemli ortak dava duygusudur.

Vefa, her şeyden
önce, hatırlamak
demektir. Yaygın bir
vefasızlık ciddi bir
toplumsal hafıza
kaybına yol açar.
CHP, yalnızca Tür-
kiye'nin birleştirici
gücü değil, aynı za-
manda Cumhuri-
yet’in hafızasıdır.
Siyaseti bu ülkeye,

bu ülkenin şehirlerine, insanlarına ve bizimle
birlikte yaşayan tüm canlılarına vefa borcu-
muzu ödemenin bir yolu olarak görmeye
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Umutlanmamak mümkün değil

Kılıçdaroğlu, Altan Öymen’e ödülünü verdikten
sonra, “Gerçekten de Erdal Erzincan’ı dinler-
ken, sazını dinlerken duygulanmamak, heyecan-
lanmamak, umutlanmamak mümkün değil.
Onu dinlerken, bir anlamda Cumhuriyet’i dü-
şündüm. Hangi kavgalar, mücadeleler verildi
Cumhuriyet kurulurken? CHP’yi düşündüm.
Genel başkanlarının hapse atıldığı, tutuklandığı,
düşüncelerin yasaklandığı süreçleri geçtik. Ama
bütün bu süreçlerin içinde, çınar gibi ayakta
kalan tek bir varlık var siyasette. O da CHP. Bir
kurumu, 100 yıl yaşatmak kolay değil. 100 yıl
yaşatmak için bir kurumu; ideal gerekiyor, amaç
gerekiyor, hedef gerekiyor. O hedefi aslında bize,
CHP’nin kuran kişi verdi. Çağdaş uygarlığı ta-

şıdı. Öyle bir ufuk verdi ki bize, o ufka yaklaştığı-
mız zaman o ufkun biraz daha ilerlediğini ve yeni
kuşakların o ufku bulmak için yeniden mücadele
ettiğini bize gösterdi. Ve bizler, çağdaş uygarlığı
yakalamak ve ona ulaşmak için mücadele ediyo-
ruz” açıklamasını yaptı. 

CHP'li olmak kolay değil!

Cumhuriyet Halk Partili olmanın kolay bir olay
olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Cumhuri-
yet Halk Partili olmak için, yüreğinde insan sev-
gisi olacak. Vatan ve bayrak sevgisi olacak.
Cumhuriyet Halk Partili olmak için hakkı, hu-
kuku ve adaleti savunacaksınız. Yüreğinizin de-
rinliklerinde vefa ve vicdan olacak. Haksızlıklara
karşı durmak, ‘CHP’ye, CHP’liye haksızlık ya-
pıldı’ diye değil, kime yapılırsa yapılsın, haksızlık-
lara karşı durmak, vicdan terazisinde adaletli
davranmak her Cumhuriyet Halk Partilinin gör-
evidir. Ve biz bunu yapıyoruz. Güzel bir Türkiye
inşa etmek için yolumuza devam ediyoruz. Jü-

ride iki kadının olduğunu Ekrem Bey’e söyledim.
‘Ne kadar güzel bir şey’ dedim. Partide kadınlara
ve gençlere daha çok yer olması lazım. Vefa ödül-
lerini her yıl yapan, vefa duygusuyla bizi bir araya
getiren Beylikdüzü ilçe teşkilatına ve bu geleneği
başlatan Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür
ediyorum. Hiç endişeniz olmasın, yakın bir gele-
cekte göreceksiniz Mustafa Kemal’in Türkiye’sini
demokrasi ile taçlandıracağız. Bu bizim görevi-
miz. Çünkü bu partiyi kuranlar, Cumhuriyeti
kurdular. Çok partiyi hayata getirdiler. Bu partiyi
kuranlar, sosyal demokrasiyi getirdiler. Ve şimdi
bu partiyi kuranların çocuklarına, bu görevi yürü-
tenlere tarihin yüklediği bir görev var. O görev de
onların kurduğu Cumhuriyeti, demokrasiyle taç-
landırmak. O da bize nasip olacak inşallah.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Beylikdüzü İlçe Başkanlığı
tarafından bu yıl 4’ncüsü düzenlenen “Vefa Ödülleri” töreninde konuştu.

Son seçimlerde bir mesafe aldıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “İstanbul’da
bize hayatında hiç oy vermemiş kesimlerle uzun bir sohbet yaptım. ‘Adalet’

diyorsunuz, adaleti savunuyoruz; ‘Hak’ diyorsunuz, hakkı savunuyoruz.
Neden bize oy vermiyorsunuz?" diye sorduğunu ifade etti

Bu yılın vefa ödülleri, sırasıyla, CHP’ye
yıllarca hizmet eski Turizm ve Kültür
Bakanı, gazeteci merhum Orhan Birgit,
eski İmar ve İskân Bakanı merhum Ali
Topuz, eski Gençlik ve Spordan Sorumlu
Devlet Bakanı merhum Fikret Ünlü,
Beylidüzü CHP İlçe Başkanlığı üyesi
emekli öğretmen Şükran Bingöl, 68 ku-
şağının önemli liderlerinden Cavit Savcı
ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öy-
men’e verildi. Merhum Birgit’in eşi Gül-
sen Birgit ödülü eski SHP Genel
Başkanı Murat Karayalçın’ından, mer-
hum Topuz’un oğlu Serdar Topuz baba-
sının ödülünü eski CHP Genel Başkanı
Hikmet Çetin’den ve merhum Ünlü’nün
kızı Oya Ünlü de babasının ödülünü eski
Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın elinden
aldı. Bingöl’ün ödülünü, Özer ve Ça-
lık’ın elinden alırken, Savcı’nın ödü-
lünü, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu birlikte
verdi. Öymen ise ödülünü, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aldı.

ÖDÜLLER
TAKDİM EDİLDİ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Beylikdüzü Vefa Ödülleri'nin
4.'sünü düzenlemekten onur duyduklarını
söyledi. “Vefa bağlılıktır, sadakattır. Zorluk-
ları birlikte aşmak, sevinçlere ortak olmak-
tır” diyen Çalık, “Vefa bazen unutmak ve
bağışlamak ama yapılan iyiliği hiçbir
zaman unutmamaktır. Ve bana kalırsa vefa
hep gelmektir, sahip olduklarına aldanma-
dan yola çıktığın insanları hiçbir zaman
unutmadan yeniden başladığın yere gelip
onlarla kucaklaşmaktır.
İşte bugün CHP'ye
gönül ve emek vermiş
çok değerli partilileri-
mizi ödüllendirerek bir
nevi biz de vefa borcu-
muzu ödüyoruz. Atatürk
gibi bir liderin evlatları
olarak bize düşen,
emanetimiz olan Tür-
kiye Cumhuriyeti için
çalışmaktır” açıkla-
masında bulundu. 

Vefa bağlılıktır
sadakat demektir

NEDEN BIZE OY 
VERMIYORSUNUZ?

CHP LİDERİ
SİTEM ETTİ

Altan
Öymen

Kemal
Kılıçdaroğlu


